Stichting FCIC
Hoger doel

Visie
Stichting FCIC heeft tot doel de kennis over de psychosociale, cognitieve,
fysieke en maatschappelijke gevolgen van een IC-opname voor de patiënt en
diens naasten te delen en te verspreiden. FCIC beoogt daarmee de impact
van kritieke ziekte en de intensive care behandeling te beperken. FCIC
betrekt daarbij nadrukkelijk het perspectief van de patiënt en diens naasten,
vanuit de overtuiging dat dit perspectief onlosmakelijk verbonden is met de
medisch-technische en multidisciplinaire zorg in alle fasen van intensieve
zorg en IC-nazorg.
FCIC wil dit bereiken door samen te werken met alle relevante stakeholders
in gezondheidszorg en maatschappij.
Stichting FCIC zet zich in voor familie en patiëntgerichte IC-zorg (fcic) tijdens
de IC-opname en daarna. Wij behartigen de belangen van alle IC-patiënten
en naasten binnen de gezondheidszorg en maatschappij, waarbij erkenning,
herkenning en preventie van de (chronische) ziektebeeld(en) PICS en PICSF, adequate revalidatie en multidisciplinaire IC-nazorg prioriteit hebben.

Kernwaarden
Samen
Bezieling
Doelgericht
Mensgericht
Toonaangevend

SWOT

Kansen
Enorm grote achterban
VWS erkent PICS als nieuwe ziekte
Terechte claim voor IC-nazorg
Noodzaak samenwerking wordt door
partners gezien
fcic krijgt steeds meer belangstelling
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Hoofdstrategieën

Doel

Breed, landelijk netwerk
Samenwerking professionalswetenschap-ervaringsdeskundigen
Patiëntenorganisatie IC Connect
Toonaangevend in onze lobby
Geaccepteerd als partner door
relevante beroepsgroepen en gremia

Opsteller: Bestuur Stichting FCIC/IC
Connect

Gewaagde doelen

Wij staan voor familie en patiëntgerichte IC-zorg, voor bekendheid van het
Post Intensive Care Syndroom en voor het belang van goede IC-nazorg. In
de driehoek professionals-wetenschappers- IC-ervaringsdeskundigen willen
wij Samen de impact van een IC-opname beperken.

Sterk

Versie: 2020

Zwak
Vrijwilligersorganisatie
Daardoor weinig donateurs
Geen betaalde krachten

Bedreigingen
IC populatie nog niet in zicht in
gezondheidszorg en maatschappij
Veelvoud aan onderliggende ziekten
Kwetsbare achterban
Ontbreken probleemeigenaarschap bij
groot gezondheidszorg en
maatschappelijk probleem

2020

1

In 2022 organiseren 30 Intensive Cares een IC Café, waardoor lotgenotencontact, als laagdrempelige
vorm van ICnazorg, dichtbij beschikbaar is voor voormalig IC-patiënten en naasten

2

In 2022 zijn in alle IC-regio's een of meerdere IC Café's, waardoor lotgenotencontact als laagdrempelige
vorm van IC-nazorg dichtbij beschikbaar is voor voormalig IC-patiënten en naasten

3

In 2022 is een Richtlijn Familie en patiëntgerichte IC-zorg in de maak

4

In 2022 werken 30 patiëntenorganisaties met veel IC-patiënten in hun achterban met ons samen in onze
lobby en bij het geven van voorlichting aan hun achterban over PICS(F).

5

In 2022 is er binnen de Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij de awareness dat kritieke ziekte
en de IC-behandeling bij een ruim deel van de patiënten tot het Post Intensive Care Sydroom kunnen
leiden

6

In 2022 is IC Connect, patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten onder de vlag van Stichting
FCIC, uitgegroeid tot een bekende patiëntenorganisatie met 500 donateurs

2021

2022

Samenwerking tussen IC-professionals, wetenschappers, ICervaringsdeskundigen en relevante patiëntenorganisaties om de kennis over
PICS(F) te delen, bij het inrichten van IC-nazorg en bij het propageren van
familie en patiënt gerichte zorg op de IC
Organiseren van Lotgenotencontact: het versterken van onderlinge contacten
en het uitwisselen van ervaringen van patiënten en naasten, bijv in IC Café's
Informatievoorziening aan patiënten, naasten, gezondheidszorgmedewerkers
en -gremia, door middel van de websites www.fcic.nl en www.icconnect.nl,
door het geven van scholingen, congressen en social media
Belangenbehartiging: brede lobby om binnen gezondheidszorg en
maatschappij PICS(F) en de noodzaak voor IC-nazorg bekendheid te geven.
Inbreng van IC-ervaringsdeskundigheid in wetenschappelijk onderzoek en
richtlijnen

Acties
Actie

GD

1

Websites www.fcic.nl en www.icconnect.nl

1

2

Voorlichtingsfilmpjes maken

1

3

Telefonische hulpdienst professionaliseren

1

4

IC Café in meer steden/regio's

2

5

Uitbreiding Folderset met folders over PICS(F) voor huisartsen, verzekeringsartsen
en bedrijfsartsen

5

6

Jaarlijks overleg met andere patiëntenorganisaties met IC-patiënten in hun
achterban

4

7

Samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland en Iederin in het creëren van
awareness over PICS(F)

3

8

Kinderen op bezoek op de IC

3

9

Intensieve lobby naar gezondheidszorggremia

1,2,3,4,5

10

Lobby bij huisartsen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen om binnen deze medische
beroepsgroepen bekendheid te geven aan PICS(F)

5

11

Inbreng patiënten en naastenperspectief in de Richtlijn IC-nazorg en revalidatie en
de Richtlijn Sepsis II

5

12

Participatie aan wetenschappelijk onderzoek, inbreng patiënten en
naastenperspectief

5

13

Advisering over goede overdracht van IC naar de verpleegafdelingen

14

Onderwijs, lezingen over PICS(F), fcic, IC-nazorg

1.4, 5

15

Aanbieden boek "Impact van de intensive care" aan stakeholders in
gezondheidszorg en maatschappij met het doel awareness te creëren voor de
magnitude van de post-IC-problematiek

5

16

Verdere professionalisering back office

6

17

Facebookpagina IC Connect en FCIC inclusief besloten forum

1,5

18

Communicatieplan

1,5,6
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