
Verslag EFPC congres in Gent, 25-27 september 2022 

Op 26 en 27 september 2022 vond het congres van het European Forum for Primary 
care (EFPC) plaats in Gent. Met op zondag 25 september een pre-congres 
programma. EN was niet vertegenwoordigd op het pre-congres.  
Het thema van het congres was Integrated Community Care: a new opportunity for 
Primary Care. Een thema, waarvan de EFPC zijn core business van heeft gemaakt, het 
ondersteunen van en realisatie van geïntegreerde eerstelijns zorg, dichtbij waar 
mensen leven en het verbinden van preventie, medische en sociale zorg.  
 

     
 
Het bracht 300 eerstelijns organisaties, professionals, onderzoekers en beleidsmakers 
uit 33 verschillende Europese landen samen. De voertaal was Engels.   
 
Het congres in cultuur- en congrescentrum “Het Pand” in het centrum van Gent, 
werd geopend door de burgemeester, Mathias De Clercq, die allen een warm welkom 
heette. 
 

 
 
Het programma ging vervolgens van start met enkele keynote presentaties. 
De Keynotes 

- Damiaan Denys- professor en voorzitter departement Psychiatrie bij de UVA in 
Nederland. 

- Hans Henri P. Kluge- WHO regionaal directeur Europa. 
- Maria van den Muijsenbergh- voorzitter EFPC, huisarts en werkzaam bij de 

Universiteit Radboud in Nijmegen, Nederland en Pharos het Nederlands 
expertise centrum Gezondheid&Migranten. 



- Valeria Cappellao, research fellow at the Department of Cultures, Politics en 
Society of Health at the University of Turin, Italy. 

- Menia Koukougianni, co-founder and manager of NGO KARKINAKI, Awareness 
for Childhood and Adolescent Cancer, an advocacy organization, founded by 
parents in 2015. 

- Dirk van den Steen, Deputy Head of Unit at DG Sante. 
 
Wat draagt de EFPC bij? 
Ondersteunen en verbinden van onze leden binnen internationale samenwerking 

- Verbinden via social media, werkgroepen, webinars, online platform, 
nieuwsberichten.  

- Adviserende rol richting leden organisaties, regio’s en landen. 
- De spil tussen de verschillende professionele parapluorganisaties. 

 
Ondersteunen bij ontwikkeling en implementatie van sterk volksgezondheid beleid 

- Samenwerking met de Primary Health Care afdeling van de Wereld 
Gezondheid Organisatie (WHO) voor in Almaty (Kazachstan.) 

- Een actieve “ Ally for Primary Health Care” inclusief een sterke link met 
AfroPHC (African Forum for Primary Health Care,) 

 
Ontwikkelen en ondersteunen van interprofessioneel onderzoek binnen de Primary 
Care 

- PRIMORE fase II project om interprofessioneel onderzoek binnen de eerstelijn 
te stimuleren. 

 
Ondersteunen van initiatieven om sociale cohesie te stimuleren 

- de Oekraïense nieuwsbrief vertalen in het Russisch.  
 
Een belangrijk document en basis voor het congres: Integrated Community Care 4All; 
zeven principes als leidraad. (Een strategische nota voor Integrated Community Care, 
(ICC) het TransForum partnerschap, Brussel 2019.) 
 
Cocreëer gezondheid en welbevinden, maak participatie mogelijk 

1 Waardeer en bevorder de capaciteiten van alle spelers, inclusief burgers, 
om veranderingsagenten te worden en gezondheid en welbevinden te 
coproduceren. 

2 Bevorder de totstandkoming van lokale allianties met alle spelers die 
betrokken zijn en ontwikkel een gedeelde visie en gemeenschappelijke 
doelen. 

3 Versterk gemeenschapsgerichte eerstelijnszorg, die het vermogen van 
mensen stimuleert om gezond te blijven en/of om te leven in de lokale 
gemeenschap met complexe chronische aandoeningen. 

 
 



 
Bouw aan veerkrachtige gemeenschappen 

4 Verbeter de gezondheid van de bevolking en verminder 
gezondheidsongelijkheid.  

5 Ondersteun gezonde en inclusieve gemeenschappen. 
6 Schep de wettelijke en de financiële voorwaarden om co creatie van zorg 

en ondersteuning op gemeenschapsniveau mogelijk te maken. 
 

Monitor, evalueer en pas aan 
7 Evalueer voortdurend de kwaliteit van zorg en ondersteuning en stand van 

gezondheid en welbevinden in de lokale gemeenschap.       
 
 

         
 
In 2 dagen was er de mogelijkheid om verschillende workshops te volgen, 
posterpresentaties te bezoeken en enkele praktijkbezoeken in Gent te doen. Zelf heb 
ik een bezoek gebracht aan “Museum Dr. Guislain, gewijd aan de geschiedenis van de 
psychiatrie en outsiderkunst in Gent. Verschillende community care projecten vinden 
hier plaats. Waaronder een mooi initiatief onder begeleiding van een maatschappelijk 
werker. Waarbij een kleine groep mannen en vrouwen, met een verminderde 
weerbaarheid en belastbaarheid, middels het maken van kunst, laagdrempelig 
ondersteunt worden. Het zoekt steeds de dialoog tussen wetenschap en kunst.  
 
Een greep uit de uitkomsten van de presentaties en workshops; 
 
Change… and keep doing the good for patients you are already doing! 

- Verandering kost tijd, houd visie en het werk levend. 
- Autonomie = Geluk 
- Gezondheidszorg van de toekomst, hoe zullen de professionals zich aanpassen 

binnen de veranderende samenleving. 
- Behoefte aan een nieuw type gezondheid en zorgverlener. 
- Er gebeurt veel, nieuwe ideeën en experimenten. 

 



 
Beleid en financiering 

- De behoefte voor structurele aanjagers; capaciteit voor zorg, publieke ruimte, 
gedeelde infrastructuur, gemeenschap rijkdom, passende 
geïnstitutionaliseerde zorg en sociale zorg mechanismes.     

 
Interprofessionele samenwerking 

- We moeten een algemeen bekende taal spreken. 
- Spreek duidelijk af wat de definitie van een community is, we hebben er 

namelijk velen, zoals je familie en buren en werk etc… 
- Primary Health Care centres zijn de toekomst.   
- Belangrijk om direct de gestelde doelen van begin af aan te evalueren. Niet 

eerst implementeren en daarna evalueren.  
 
Gemeenschapsbetrokkenheid 

- Verschillende perspectieven van verschillende mensen en actief ernaar vragen. 
- Inclusie = belangrijk voor welzijn en gevoel dat er voor je gezorgd wordt. 
- Het werkt! Gebruikers betrekken in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 
- ICC is echter niet voor iedereen weggelegd, niet iedereen wil deel uitmaken 

van een community.  
- ICC moet uitgaan van co- productie/samenwerking als in een ecosysteem. Niet 

hoe ieder apart zijn dienst gaat leveren. Wie is in dat systeem aanwezig en kan 
stakeholder worden? Dit zijn verschillende organisaties/zorgmedewerkers/ 
overheid.  

 
Onderwijs en Onderzoek 

- Evidence based pratice. 
- De roep om nederigheid. We weten niet alles. We kunnen alleen verbeteren 

door samen te leren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De General Assembly vond plaats op maandag 26 september van 18.00 tot 19.30. 
Voorzitter: Maria van den Muijsenbergh. Notulist: Alessandro Mereu. 
 
1 Opening 
2 Vaststellen notulen General Assembly 2021, 28-09 online, ter goedkeuring. 
3 Kort overzicht vorig verenigingsjaar en toekomstplannen van de EFPC 

gebaseerd op het jaarverslag 2021-2022. 
4 EFPC als makelaar voor advieswerk. 
5 Financieel jaarverslag; 
- aftreden penningmeester en Executive Board leden, ter goedkeuring.    
- benoeming van een auditcommissie van 3 leden voor het komende verengingsjaar, 
ter goedkeuring. 
- begroting verenigingsjaar 2022-2023, ter goedkeuring. 
6 Executive Board, huidige samenstelling en rotatieschema. 
7 Advisory Board, huidige samenstelling en rotatieschema. 

- Introductie van 8 nominaties voor 6 vacatures, ter goedkeuring. 
Nieuwe leden; 
- Zaza Tsereteli   - Burcu Yurstal 
- Sandra Rowan    - Veerle Vyncke 
- Patricija Luneznik   - David Blane 

 
Leen de Coninck, een ergotherapeut uit België heeft de board hierbij verlaten. Onder 
de nieuwe leden zitten 2 ergotherapeuten, uit België en Engeland.  
 
8 De vaststelling van de contributie voor het verengingsjaar 2022/2023, ter 

goedkeuring. 
9 Terugkoppelingen van de EFPC werkgroepen. 
10 Rondvraag 
11 Afsluiting 

 
Een jaar geleden 2021-2022 kwam de voortzetting van de EFPC in het geding vanwege 
financiële tekorten. Het personeel is niet gevraagd om uitstel van salaris, zoals in 2020. Er 
zijn enkele leden gevraagd de contributie 2 maanden op voorhand te betalen, waarvoor heel 
veel dank. Sindsdien is de financiële situatie verbeterd. De uitgaven in 2021 waren 1% onder 
begroting. Een keerpunt was het genereuze sponsorschap van PRIMORE phase 2 voor 
€30.000, tezamen met het lidmaatschap van 13 primary care centres in Duitsland. In totaal 
waren de inkomsten 55% boven begroting. De verwachting is dat het netto overschot van 
€50.651 en de inkomsten van het congres in Gent voldoende reserves bieden voor het 
komende verenigingsjaar.     
 
 
 
 
 



Volgend jaar in 2023 zal het EFPC congres plaatsvinden op 3-5 september in Istanbul. 
Met als onderwerp International Humanitarian Crises; What is the role of Primary 
Care for International Social Cohesion? 
 
 

 
 
De huidige voorzitter van de EFPC, Maria van de Muijsenbergh, staat open voor een 
interview voor het vakblad van EN. Een goede gelegenheid om nader kennis te maken 
met de EFPC en de connectie met ergotherapie te maken.   
 
Wat kunnen we doen binnen Nederland en wat binnen de EFPC? 
Wat kun je zelf doen: Be More Aware en wissel onderling uit met collega’s.  
 
 
Nienke Polman 
Voorzitter IB Commissie  
September 2022 
 
 


