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Het bestuur van St. Gezond Leven vergaderde in 2018 2 maal.
Veel werd geregeld via telefoon en e-mail.
Het bestuur bestond uit:
voorzitter
Hetty van Doorn
secretaris
vacature
penningmeester
Tot maart Willem Koopman, vanaf september Gerrit van Leeuwen
Leden
Elly Best en (tot en met april) Hans van Waning
Het is nog niet gelukt aanvulling voor het bestuur te vinden. Toch kon het bestuur in de
huidige samenstelling het werk goed aan.

De lopende projecten:
Wijzer naar Gezondheid.
Het project Wijzer naar Gezondheid (voortzetting van Natuurlijk Gezond Plein) vordert
gestaag. In de loop van 2018 is er een groep van betrokken en deskundige mensen gevonden
die vanuit het Platform Integrale Gezondheidszorg dit willen gaan uitbouwen. Het is helaas
nog niet gelukt een solide financiële basis te leggen. Daardoor leunt het project ngo vooral op
bijdragen van AVIG, Natuurlijk Welzijn en Gezond Leven.
Alle informatie is gericht op en bedoeld voor patiënten/consumenten. Het integrale karakter
komt tot uitdrukking door zowel reguliere als complementaire informatie op te nemen.

Project patiëntervaringen.
Op het congres Integrale Zorg in september is een eerste voorlopig resultaat van de enquête
gepresenteerd. De uitkomsten zijn hoopgevend. Er zijn veel meer ingevulde enquêtes nodig
om harde cijfers te verzamelen. Op zo veel mogelijk plaatsen worden daarom affiches en
flyers verspreid evenals digitale oproepen om mee te doen.

Er werd in februari weer deelgenomen aan een gezamenlijke stand op de Nationale
Gezondheidsbeurs en verder werd op enkele beurzen reclame gemaakt voor de enquête in de
stand van Stichting Natuurlijk Welzijn..
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Beurzen.
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Infolijn alternatieve Geneeswijzen.
Op financieel gebied en in menskracht werd wederom steun verleend aan de Infolijn AG.
Overige activiteiten.
De voorzitter van Gezond leven versterkt de redactie van Wijzer naar Gezondheid en heeft
deelgenomen aan de bijeenkomsten van het Platform IG. Deelname aan deze vergaderingen
schept ook goede mogelijkheden om te netwerken.
Er zijn door bestuursleden ook enkele symposia en congressen bezocht, vaak als
afgevaardigde van de Infolijn AG en/of het NG Plein/WnG.
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Goedgekeurd te Epe 9 april 2019.
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