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GGeezzoonndd  LLeevveenn  
Beleidsplan 2016 

 
De Stichting Gezond Leven (GL) zal zich de komende jaren richten op drie manieren waarop de 
doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden. 
 

1. Eigen projecten 
2. Deelname in gelijksoortige projecten 
3. Samenwerking met gelijkgezinde personen en organisaties. 

 
Eigen projecten. 
 
Prioriteit wordt gegeven aan het project Natuurlijk Gezond Plein, dat samen met de stichting 
Natuurlijk Welzijn is opgebouwd. De samenwerking met de PR groep Homeopathie is beëindigd: 
die bleken toch een andere opzet voor ogen te hebben dan wij. Gelukkig is er een tweede 
mogelijkheid in beeld gekomen: de grootste artsenvereniging AVIG en het PPCG waren al bezig 
aan een Integrale website voor consumenten. Het lijkt er op dat we  beter daar ons plein 
uiteindelijk kunnen onderbrengen. Het blijft dan onze taak om vooral de voorlichting over 
gezondheid en preventie te bundelen, terwijl de artsen gaan zorgen voor een plek waar je op 
kwaal kunt zoeken wat de verschillende mogelijkheden zijn voor zelfzorg, reguliere zorg en 
complementaire zorg. (Onze invulling van het begrip integrale gezondheidszorg.) 
 
Nu de website helemaal aan de nieuwste trends is aangepast komt het PR plan voor de enquête 
weer hoog op de agenda. Pogingen alle AVIG leden te laten mailen lopen erg moeizaam, maar als 
dat gelukt is kan de rest van de campagne van start. Dan zal een bescheiden PR offensief gestart 
worden, dat ook zal afstralen op het Natuurlijk Gezond Plein, omdat dit nu de ingang is 
geworden voor deze enquête. Om te beginnen zijn er op de Nationale Gezondheidsbeurs al flyers 
en visitekaartjes uitgedeeld van het NG Plein. 
 
Als het lukt om beide projecten goed in het zadel te krijgen zal de aandacht worden gericht op 
het opzetten van diverse uitgaven op het gebied van voorlichting. Gericht op consumenten 
komen het eerst in aanmerking een herziene uitgave van “Gebruiksaanwijzing voor jezelf”  
(vroeger van LOPAG), de “Alternatieve Huisapotheek”. Bekeken zal worden of een papieren 
uitgave (via print-on-demand)  nog relevant is, of dat we alleen nog zullen kiezen voor 
downloadbestanden, al dan niet tegen betaling. Mogelijk kunnen teksten van publiek belang met 
behulp van sponsoring gratis worden verstrekt. 
Een en ander is sterk afhankelijk van onze inkomsten (rendement is onzekere factor) en 
natuurlijk ook van de beschikbare menskracht. 
 
Deelname in projecten. 
Gezond Leven is voornemens als moeder te blijven participeren in de Infolijn AG, met alle 
verplichtingen die dat met zich mee brengt. In principe zal ook deelname aan het PPCG 
voortduren, al zal dit per jaar door het bestuur worden geëvalueerd. Zo lang dit overeenstemt 
met onze doelstelling en het beleid zal onze deelname voortduren. 
 
 
Samenwerking met derden. 
Het bestuur blijft altijd attent op mogelijkheden samen te werken met personen en organisaties 
die aan dezelfde doelstelling werken. 


