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TEKST: FRANK VAN WIJCK 

Dag 1
Dagvoorzitter op 12 november is Anouchka van 
Miltenburg. De sprekers tijdens deze eerste dag focussen 
op de nieuwste inzichten in financiering en governance 
van de eerste lijn en de organisatie van zorg. Originele 
denkers en inhoudelijke experts verkennen samen met 
de deelnemers de mogelijkheden om de positie van de 
eerstelijnsgezondheidszorg verder te versterken en in 
samenwerking met partijen in zorg en sociaal domein 
tot een stevig fundament te komen voor een gezonde en 
vitale samenleving. 
Als deelnemer heeft u bij uitstek de gelegenheid kennis te 
nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
strategie en innovatie; ontwikkelingen die de komende 
periode uw werkagenda bepalen. Dit doet u niet alleen via 
keynote sprekers, die u uitdagen om in nieuwe kansen 
en ontwikkelingen te denken, maar ook in parallelsessies 
waar u volop de ruimte krijgt om hierover mee te discus-
siëren. Later in de middag kunt u uitgebreid netwerken 
met elkaar, met medebestuurders van gemeenten en 
zorgverzekeraars en met politici. Ook kunt u van gedach-
ten wisselen met de partners van De Eerstelijns. Aan het 
eind van de middag slaan we in de slotsessie de brug 
tussen zorg en sociaal domein. 

Avond
In de sfeer van Hygge – de Deense knusheid – sluiten we 
de eerste congresdag af in de sfeervolle glazen kas van 
Hotel De Bilderberg. Ook hier heeft u alle ruimte om in 
een ongedwongen sfeer te netwerken. 

Dag 2
Deze dag wordt voorgezeten door Piet-Hein Peeters 
en staat geheel in het teken van de verbinding tussen 
de eerstelijnsgezondheidszorg en het sociaal domein. 
Behalve twee plenaire sprekers bieden we u met cases 
een inkijkje in hoe op diverse plaatsen in het land al 
invulling wordt gegeven aan die verbinding. Albert Jan 
Kruiter sluit deze congresdag af met een bijdrage over 
praktische wijsheid en bureaucratische belemmering in 
het huwelijk tussen eerste lijn en sociaal domein. 

STRATEGIE & INNOVATIE

Brug naar de toekomst
Eerstelijns Congres

“De toekomst van de eerste lijn ligt in het sociaal domein.” Met dit ene zinnetje legt Albert 

Jan Kruiter haarscherp bloot welke enorme ontwikkeling de eerstelijnsgezondheidszorg 

doormaakt en in welke richting het de komende jaren gaat. Kruiter is een van de keynote 

sprekers tijdens het tweedaagse congres van De Eerstelijns, donderdag 12 en vrijdag 13 

november in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. 



Anouchka van Miltenburg 

is voormalig Tweede 

Kamervoorzitter en 

tegenwoordig directeur van 

Nucleuszorg, een regionale 

ondersteunende organisatie van 

en voor huisartsen in Zeeuws-

Vlaanderen.

In haar periode als Tweede Kamerlid bedacht zij, als specialist 

langdurige zorg, voor de Wmo de compensatieplicht en zorgde 

zij ervoor dat deze een centrale positie kreeg in die wet. De 

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad onderscheidde haar 

hiervoor in 2006 met de Fakkelprijs.

Haar missie is ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen in 

het sociaal domein en de eerste lijn het als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voelen dat mensen die ziek zijn of een 

lichamelijke of psychische beperking hebben, dicht bij huis 

hulp kunnen krijgen van de juiste persoon of instantie.

DAGVOORZITTERS

LOCATIE

Het prachtige landgoed Hotel De Bilderberg in Oosterbeek bij Arnhem. 

Omsloten door bossen en toch goed bereikbaar vanaf de A12 en A50. 

Voor het congres hebben we een eigen vleugel en ontvangsthal tot 

onze beschikking met diverse sub-ruimten. Voldoende ruimte om te 

netwerken.
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CORONA-PROOF

Het Eerstelijns Congres is volledig corona-

proof. De congreslocatie is ingericht op de 

anderhalvemetersamenleving. Bovendien hebt u 

als deelnemer de zekerheid dat uw inschrijving 

geldig blijft als het congres door nieuwe 

coronamaatregelen onverhoopt moet worden 

uitgesteld.

INSCHRIJVEN
Het Eerstelijns Congres slaat de brug naar de 

toekomst. U schrijft zich in via 

www.de-eerstelijns.nl/congres. Hier houden wij 

u ook op de hoogte van de sprekers en experts 

die deelnemen.

Een tipje van de sluier opgelicht: u kunt 

zich onder meer laten inspireren door 

Jet Bussemaker (voorzitter Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving) en Sven 

de Langen (Rotterdams wethouder zorg, 

volksgezondheid, ouderen en sport).

Piet-Hein Peeters is als 

journalist goed ingevoerd in 

het sociaal domein en in de 

eerstelijnsgezondheidszorg. Hij 

treedt gemiddeld bij zo’n vijftig 

bijeenkomsten per jaar op als 

dagvoorzitter. Van 2014 tot 

2018 was hij hoofdredacteur 

van het maandblad Zorg+Welzijn.

Nu schrijft hij als freelancer onder andere voor De Eerstelijns. In 

januari 2020 publiceerde hij samen met Jasper Loots het boek 

Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt.


