
Jouw stem, 
onze zorg 

Deel je ervaring en mening over nieuwe 
zorgproducten en -diensten via  
gezonde mening, dan draag je direct 
bij aan betere zorg

Gezondemening.nl is een 
initiatief van Ikone, Care 
Innovation Center West-
Brabant en Academy Het Dorp 
en is mede mogelijk gemaakt 
door het ministerie van VWS.

Deel je je ervaringen en meningen via 
Gezonde Mening dan draag je direct  
bij aan betere zorg. Alle reden om je 
aan te melden via gezondemening.nl.  
Dat heb je zo gedaan, want het 
enige wat je invult zijn je naam en 
e-mailadres. De rest wijst zich vanzelf.

Direct aanmelden of eerst 
meer weten?

Meld je 
snel aan!

Ga naar gezondemening.nl



De gezondheidszorg is in beweging. Er wordt  
continu gewerkt aan vernieuwing. Dat is ook 
nodig, want we willen immers betere én betaal-
bare zorg. Het liefst op maat en goedkoper waar 
het kan. Daar kun jij aan bijdragen. Hoe? Door je 
mening te geven!
Meedenken over de zorg van morgen, dat is heel 
eenvoudig. Want nu is er Gezonde Mening, het 
online platform waar jij je stem kunt laten horen. 
Gezonde Mening is een panel van mensen die 
uit eigen ervaring een duidelijke mening hebben 
over nieuwe en vernieuwende zorgproducten.

Jouw stem, 
onze zorg

Iets voor jou?  
Zeker weten!

Slimme ideeën en vernieuwende oplossingen: 
er zijn er veel en er komen elke dag nieuwe bij. 
Maar wat werkt? Wélke zorginnovaties maken 
onze gezondheidszorg écht beter? Daar heb jij 
ongetwijfeld een gezonde mening over.

Jouw meningen, ervaringen en ideeën, die horen we graag. Jij weet 
immers het best wat werkt en wat niet. Bijvoorbeeld omdat je zelf 
gebruik maakt van de zorg. Of omdat je zorg geeft, als professionele 
zorgverlener, mantelzorger of vrijwilliger. Door als ervaringsdeskundige  
zorginnovaties te testen, onderzoeken en beoordelen, lever jij waarde- 
volle informatie voor de ontwikkelaars van deze innovaties. Daarmee 
geef jij ze concrete handvatten om hun producten en diensten continu 
te verbeteren. En daar heeft iedereen baat bij: jij, zorggebruikers, 
zorgverleners én de zorg van morgen.

Jouw mening


