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Het bestuur van St. Gezond Leven vergaderde in 2014 1 maal. Veel werd geregeld via e-mail. 
 
Het bestuur bestond uit:  
voorzitter   Hetty van Doorn 
secretaris    vacature 
penningmeester   Gert Tretmans 
Leden    Elly Best en Hans van Waning 
Pogingen om via oproepen in media en op internet bestuursleden te werven hebben nog geen 
concreet resultaat gehad.  
 
 
Project patiëntenervaringen.  
 
In 2014 is de enquête op kleine schaal gestart, eerst intern en daarna via de lezers van 
Natuurlijk Gezond. Na het analyseren van ruim 60 formulieren bleek dat een aantal  
deelnemers twee vragen verkeerd interpreteerden. Daarop is eerst weer gewerkt aan 
verbetering daarvan. Met het opzetten van de PR campagne wordt gewacht tot de 
onderzoeker  het sein geeft dat alles naar wens loopt. 
 
Natuurlijk  Gezond  Plein. 
 
Er is dit jaar veel tijd energie gestoken in het verder uitbouwen van het NG  Plein. Er 
verschenen 12 digitale nieuwsbrieven  Natuurlijk Gezond en het aantal aanmeldingen steeg 
geleidelijk naar meer dan 800. Dit zonder reclame acties, maar vooral dankzij de nieuwe 
donateurs van de stichting Natuurlijk Welzijn die direct kunnen opgeven of ze de digitale 
nieuwsbrief ook willen ontvangen (naast De Natuur Uw Arts). De vormgeving is door een 
professionele vrijwilliger een stuk verbeterd. Via contact met een groep anderen die 
soortgelijke voorlichting digitaal willen gaan verspreiden hopen we de redactie van Natuurlijk 
Gezond te kunnen uitbreiden. 
 
Omdat alle energie en aandacht was gericht op het NG Plein en de nieuwsbrief  Natuurlijk 
Gezond, zijn de andere punten vooruitgeschoven. Als er (weer) tijd en energie voor is, komen 
die weer aan de orde. Sommige dingen (voorlichting) kunnen via het NG Plein ook prima op 
de rails gezet worden. 
 
De voorzitter van Gezond leven heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van het 
patiëntenplatform complementaire gezondheidszorg (PPCG) en de vergaderingen van het PR 
Platform Homeopathie. Deelname aan deze vergaderingen schept 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. 
 
Op financieel gebied en in menskracht werd wederom steun verleend aan de Infolijn AG.  
 
Almere, mei 2015 
Hetty van Doorn, voorzitter. 


