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Hoogvliet, februari 2021 

 

Betreft: dé nieuwsapp voor en door de eerstelijnszorg staat nu gratis voor u klaar! 

Geachte heer/mevrouw, 

Met trots presenteren wij de special van De Eerstelijns over het sociaal domein. U ontvangt dit 

nuttige bewaarnummer van ons, omdat u als gemeenteraadslid, wethouder of burgemeester 

betrokken bent bij het sociaal domein en de eerstelijnsgezondheidszorg binnen uw gemeente. 

De Eerstelijns is een mediaplatform voor de eerstelijnszorg. Abonnees hebben voortdurend een 

actueel overzicht van de belangrijke ontwikkelingen binnen deze sector. Tegelijkertijd zien wij de 

grens tussen eerstelijnszorg en sociaal domein vervagen; steeds vaker publiceren wij dan ook 

artikelen over succesvolle een-tweetjes in de praktijk.  In deze speciale uitgave van ons magazine 

hebben we er een aantal voor u geselecteerd.  

De Eerstelijns is méér dan een magazine. Wij organiseren ook themadagen, masterclasses en een 

jaarlijks tweedaags congres. Zo zijn abonnees niet alleen gegarandeerd van nieuwsberichtgeving, 

maar kunnen deze zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers ook rekenen op goede 

opleidingsmogelijkheden binnen het sociaal domein en de eerstelijnszorg. 

Over anderhalf jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop houden wij u graag op de 

hoogte van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de eerstelijnszorg. Daarom krijgt u niet 

alleen deze special cadeau, maar mag u ook tot na de verkiezingen op 16 maart 2022 gratis 

gebruikmaken van onze app. Dit is een vrijblijvend aanbod; het stopt automatisch na 31 maart 2022.  

Ga naar www.de-eerstelijns.nl, kies voor ‘abonneren online’ en vul uw gegevens in, alsmede de 

kortingscode . Hierna kunt u de app downloaden in de Appstore van Apple en/of Google.   

Heeft u moeite met inloggen of gaat er iets niet helemaal goed? Kijk dan op www.de-eerstelijns.nl bij 

‘veel gestelde vragen’ of bel ons secretariaat: 010-3040437. 

We wensen u veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bianca den Outer  

uitgever 




