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Wij weten dat jaarlijks één miljoen mensen een integraal of complementair werkende
hulpverlener bezoeken. Dat doen ze omdat ze er baat bij hebben. Ook worden veel zelfzorgmiddelen verkocht. Toch is nauwelijks informatie te vinden over welke geneeswijze of
welk middel effect heeft bij welke klacht of ziekte.
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Daarom roept de Infolijn AG het Nederlandse publiek op
om haar ervaringen met CAM (complementaire-/alternatieve geneeskunde) te delen via een digitale enquête.
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In de enquête kunt u invullen welke ervaring u met
integrale zorg heeft (regulier en/of alternatief).
Gebruikt u kruiden, druppels, zalf etc. van de drogist?
Bent u behandeld door een complementaire zorgverlener?
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 ELMGUDJHQDDQWRWVWDQGNRPLQJ YDQHHQLQWHJUDOH JH]RQGKHLGV]RUJVDPHQZHUNLQJYDQ
CAM en regulier onder het motto “het beste van twee werelden”.
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De anonieme gegevens worden op wetenschappelijke wijze statistisch verwerkt door het
Louis Bolk Instituut.
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scan de QR code.
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Hoe meer ervaringen wij verzamelen hoe betrouwbaarder de uitkomsten.
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Dit is een project van de Stichting Gezond Leven (mede oprichter van de Infolijn AG) en het
wordt ondersteund door Platform Integrale Gezondheidszorg en Wijzer naar Gezondheid.
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