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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.
Het project Natuurlijk Gezond Plein gaat aansluiten bij de Integrale website voor consumenten
waar ook AVIG en het PPCG (Inmiddels omgezet in Platform Integrale Gezondheidszorg) aan
meedoen. 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.) In mei zal het eerste nummer van het
integrale digitale tijdschrift Wijzer naar Gezondheid uitkomen. Dit zal vier maal per jaar worden
gestuurd naar de “Vrienden van het Platform IG”. Daarnaast zal er ongeveer maandelijks een
nieuwsflits verschijnen die gratis wordt verstuurd naar iedereen die zich daarvoor aanmeldt.
We hopen dat met de publiciteit rond de lancering van wijzer naar Gezondheid ook de enquête
meer aandacht krijgt. Het bestuur moet op zoek naar een nieuwe projectleider: de huidige wil
vanwege gevorderde leeftijd het werk overdragen.
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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.
Het project Handboek Natuurgeneeskunde is misschien niet meer dringend: de geheel
vernieuwde uitgave van Geneeswijzen in Nederland voorziet grotendeels in deze behoefte.
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/Platform
IG 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.

