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STRATEGIE & INNOVATIE

De Eerstelijns lanceert app
Digitale wereld vraagt om digitaal platform

Met de introductie van een app laat De Eerstelijns zien een laagdrempelig kennisplatform 

te zijn voor strategie en innovatie in de eerste lijn. Een platform dat iedereen verbindt die in 

en rondom de eerstelijnsgezondheidszorg werkt én die professioneel met die eerste lijn te 

maken heeft, stelt uitgever Bianca den Outer.

TEKST: FRANK VAN WIJCK

Voor een tijdschrift ga je zitten met een kop koffie, en 
trouwe lezers van De Eerstelijns weten dat ze daarin niet 
teleurgesteld worden. Het magazine biedt relevante 
verdieping over de eerstelijnsgezondheidszorg. “Dat is 
belangrijk voor iedereen die in de eerste lijn werkt en 
iedereen die in zijn werk met eerstelijnsgezondheids-
zorg te maken heeft”, stelt uitgever Den Outer, “zowel 
de tweede lijn als het sociaal domein. Maar in de vaart 
der volkeren wil je ook  op de hoogte gehouden worden 
van alles wat zich nu in die zorg afspeelt. Dat kan niet 
met een tijdschrift, zelfs niet als het wekelijks verschijnt. 
Daarom introduceren we naast het tijdschrift en de web-
site de-eerstelijns.nl nu ook een app. Voor veel andere 
sectoren van de zorg bestond een dergelijke nieuwsvoor-
ziening al, maar voor de eerstelijnszorg nog niet. Gelet op 
de grote en snelle ontwikkelingen in de zorg – waarin de 
eerste lijn een steeds belangrijkere rol gaat spelen – was 
het wel belangrijk dat die er kwam.”

Laagdrempelig
De app is niet alleen belangrijk voor de professionals in 
de eerste lijn zelf, benadrukt Den Outer, maar ook voor 
professionals in de andere zorgdomeinen die met die 
eerste lijn te maken hebben. “Feitelijk iedereen die in de 
zorg en het sociaal domein werkt dus”, zegt ze. “En met 
deze app ontsluiten we real time nieuws over de ontwik-
kelingen in de eerstelijnszorg nu op een heel laagdrem-

pelige manier voor ze. Of ze nu hun telefoon of tablet bij 
de hand hebben, de app is any device beschikbaar voor ze, 
zowel voor Apple als Android.” 
Behalve nieuws biedt de app ook alle edities van het 
tijdschrift De Eerstelijns vanaf januari 2019. Dankzij 
de eenvoudige zoekfunctie kan de lezer direct alle 
gepubliceerde artikelen vinden over voor hem rele-
vante onderwerpen, bijvoorbeeld huisartsenposten 
of spoedzorg. 

Ontmoetingsplek
Als uitgever wil Den Outer kwalitatief hoogwaardige 
content leveren. “Ik besef dat dit niet gratis is”, zegt ze. “Ik 
vind het belangrijk dat nieuws zoveel mogelijk toeganke-
lijk is, vrije nieuwsgaring is een belangrijk democratisch 
goed. Door onze publieke en private partners kunnen 
we dit belangrijke uitgangspunt blijven hanteren. Hierin 
onderscheiden we ons dus van andere platforms en zijn 
we in staat om De Eerstelijns daadwerkelijk te presente-
ren als een kennisplatform voor strategie en innovatie dat 
voor alle belanghebbenden beschikbaar is en waarvan ze 
ook allemaal actief gebruik kunnen maken. Een platform 
waarop stakeholders elkaar online kunnen ontmoeten, 
kennis met elkaar kunnen delen en ook de ruimte krijgen 
om te publiceren. Om diezelfde reden vind ik het ook 
belangrijk om aan De Eerstelijns partners te verbinden 
die een inhoudelijke bijdrage willen leveren aan de groei 
en bloei van deze sector.”

Bianca den Outer: ‘Een platform waarop stakeholders kennis met 

elkaar kunnen delen en de ruimte krijgen om te publiceren.’

DEEL UW NIEUWS

Hebt u nieuws dat interessant is om te delen via de 

app? Een lokale ontwikkeling die als voorbeeld kan 

dienen voor collega’s elders? Een samenwerking, 

een pilot of andere nieuwtjes over de eerstelijns- 

gezondheidszorg die het vermelden waard zijn? 

Laat het weten via hoofdredacteur@de-eerstelijns.nl 

of eindredacteur@de-eerstelijns.nl. 


