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De drie pijlers van De  Eerstelijns
Van losstaand tijdschrift naar volwaardig multimediaplatform. Dit is de stap die we per 

2022 zetten met De Eerstelijns.

Van een tijdschrift voor organisaties naar… een actuele nieuws- en  kennisbron voor mensen

TEKST: FRANK VAN WIJCK 

Nu bladert de lezer nog een tijdschrift door, op zoek naar 
inhoud die op dat moment voor hem of haar relevant is. 
Vanaf volgend jaar kun je direct online precies die infor-
matie over de eerstelijnsgezondheidszorg vinden die aan-
sluit bij je dagelijkse informatiebehoefte. Het tijdschrift 
De Eerstelijns blijft hiertoe bestaan, maar dan in de vorm 
van een online magazine met een slimme zoekfunctie. 
Die maakt het mogelijk direct die items te selecteren 
die op dat moment interessant zijn, geheel op maat voor 
iedere individuele lezer. Bovendien werkt die zoekfunctie 
als bibliotheek om in één oogopslag alle publicaties te 
vinden die een lezer op dat moment bijeen wil hebben 
om zich te verdiepen in een onderwerp als bijvoorbeeld 
ict, het sociaal domein of preventie.

Masterclass 
Met deze stap is De Eerstelijns niet langer een op zichzelf 
staand tijdschrift, maar vormt het online één geheel met 
de content die los van het tijdschrift gepubliceerd wordt 
op www.de-eerstelijns.nl. De tijd tussen interview en 
publicatie van artikelen wordt drastisch verkort doordat 
we in het productieproces afscheid nemen van drukken 
en verzenden. Dit vergroot de samenhang tussen alle 
nieuwsitems sterk en het vereenvoudigt en verbreedt 
de zoekfunctie. De Eerstelijns is hiermee niet langer een 
magazine voor organisaties, maar een gestructureerde en 
uiterst actuele nieuwsbron voor mensen die werkzaam 
zijn in organisaties. 
Maar er is meer, veel meer. De combinatie van het online 
magazine De Eerstelijns met het overige nieuws is slechts 
één van de drie pijlers. De tweede pijler rust op de weten-
schap dat de hedendaagse lezer geen genoegen meer 
neemt met een vakblad dat alleen informatie zendt. Hij 
of zij gaat op zoek naar duiding van het nieuws en vindt 
die het liefst zo dicht mogelijk bij de nieuwsbron. Ook dat 
bieden wij, via de Masterclass Eerstelijns Bestuurders 
en de cursussen van de Academie De Eerstelijns voor 
professionals in zorg en welzijn.

Inspireren en leren 
De Masterclasses voor de eerstelijnszorg vormen samen 
een op de praktijk gerichte leergang die actuele ontwik-
kelingen in een theoretisch kader plaatst. Bestuurders en 
professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg krijgen 
hier inzicht in voor hen uiterst relevante thema’s als 
geavanceerde bedrijfsvoering, zorgroepen, gezondheids-
centra, diagnostische centra, franchise- en facilitaire 
organisaties. Maar ook andere actuele thema’s komen 
in deze masterclasses aan bod, zoals multidisciplinaire 
bekostiging, marktwerking, persoonsgerichte zorg, 
zelfmanagement en eHealth. De op de praktijk gerichte 
leergang in de vorm van masterclasses biedt duiding bij 
de snelle veranderingen in de eerstelijnsgezondheidszorg  
en geeft zo een handvat voor goed besturen. Bovendien 
krijgen deelnemers de kans verdiepende kennis op 
te doen bij het nieuws dat ze via de website aangebo-
den krijgen én de ruimte om hierover met elkaar te 
discussiëren. 
Dezelfde mogelijkheid tot onderling contact en verdie-
pende discussie bieden de geaccrediteerde workshops 
van de Academie De Eerstelijns. Het cursusaanbod is 
gericht op huisartsen, praktijkassistenten, praktijk- 
managers, praktijkondersteuners en overige 
zorgverleners. Het biedt voor al deze doelgroepen  
een breed scala aan onderwerpen waarover zij nieuwe 
en relevante kennis kunnen opdoen en met elkaar van 
gedachten kunnen wisselen. Net als bij de Master- 
classes voor bestuurders geldt hier dat de koppeling  
met de nieuwsgaring van de website een basis vormt  
voor gerichte kennisverdieping in het nieuwsthema  
van keuze. 
Op deze manier leest de eerstelijnszorgprofessional of 
-bestuurder niet alleen over actualiteit. Hij of zij beleeft 
die ook, verdiept zich erin, wisselt erover van gedachten 
met collega’s en werkt zo actief aan zijn eigen kennis- 
ontwikkeling.
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Community en ontmoeting
Dan is er ook nog de zeer relevante derde pijler van De 
Eerstelijns Community: de congressen en rondetafel- 
bijeenkomsten. Met het Eerstelijns Congres van 3 en 
4 juni (zie pagina 4-7 van deze editie van De Eerstelijns) 
hebben we de toon gezet voor wat een congres voor deze 
doelgroep moet bieden. Dit congres heeft zich bewezen 
als hét kennis- en netwerkevent voor de eerstelijnszorg 
en het sociaal domein. Een volledig geaccrediteerd  
congres voor huisartsen, sociaal geneeskundigen en 
professionals in het sociaal domein. Op 8 oktober 2021 
gevolgd door een extra offline netwerkevent in Hotel  
Bilderberg Résidence Groot Heideborgh, waar alle par-
tijen elkaar kunnen ontmoeten om in real life bij te praten 
en kennis te delen. 
De rondetafelbijeenkomsten vinden plaats in samen- 
werking met ABN AMRO, partner van De Eerstelijns 
(www.de-eerstelijns.nl/partners/). Ook deze discussie- 
sessies zijn weer bij uitstek geschikt om verdieping te 
bieden bij het nieuws dat voor de eerstelijnszorg- 

professionals relevant is. En vanzelfsprekend zijn de  
partners ook online aanwezig als onderdeel van de  
community. 
Met de online community met de drie pijlers – nieuws /
magazine, Masterclass / Academie De Eerstelijns, con-
gressen / rondetafelbijeenkomsten – bieden we u een 
podium om nieuws op te halen, te brengen, te verdiepen, 
te delen en erover te discussiëren. Hiermee zijn we klaar 
voor de toekomst van media. Een toekomst waarin media 
oneindig veel meer inhoudt dan: wij komen nieuws 
brengen en u consumeert het. U bent onderdeel van het 
nieuws en participeert er actief in. 
Iedereen die gebruikmaakt van De Eerstelijns app 
(www.de-eerstelijns.nl/2021/01/de-eerstelijns-app-waar-
devolle-aanvulling-magazine/) heeft toegang tot de 
community. De unieke plaats waarin professionals in 
de eerstelijnsgezondheidszorg en het sociaal domein 
hun identiteit kunnen delen en hun opvattingen kunnen 
toetsen. >>
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