
Gezonde Mening  
Snel antwoord van ervaringsdeskundigen

Waarom werken met Gezonde Mening?

• Binnen 6-8 weken antwoord op uw vragen in een overzichtelijk rapport.
• Geschikt voor elk deel van het innovatie traject, van idee fase tot 
 doelmatigheidstoetsing.
• Verschillende invalshoeken – zowel patiënten, mantelzorgers als zorgprofessionals
 in het panel.
• Hoog rendement op de gestelde vraag – een team van ervaringsdeskundigen 
 begeleidt uw traject, zodat uw vragen op de juiste manier gesteld worden én 
 de antwoorden voor u veel beter bruikbaar zijn.
• Volledig digitaal en AVG proof.

Wat krijgt u:
• Deskundige begeleiding om de juiste vragen te stellen ten  aanzien van relevantie,   
 acceptatie en gebruiksintentie voor uw doelgroep. Vaste vragen met een 
 vijfpuntsschaal worden voorgelegd aan het panel. 
• Een onderzoek bij ervaringsdeskundigen met een aantal vaste gesloten vragen en 2 
 open vragen die met u opgesteld worden.
• Snel antwoord, het hele traject duurt maximaal zes tot acht weken.
• Een overzichtelijke rapportage met de resultaten.

Hoe loopt het proces:
Week 1  Intake.
Week 2  Met ervaringsdeskundigen opstellen van (visuele) omschrijving van het product /  
  de innovatie, de vaste vragen op de vijfpuntsschaal en twee open vragen.
Week 3  Voorleggen vragen aan panel (eventueel met reminder)
Week 5  Analyse en opstellen rapportage.
Week 6  Opleveren rapportage.

Het beste product is ontwikkeld in samenwerking met de klant. Innovatie gaat snel, dus je wil 
snel antwoord van je toekomstige klant. Gezonde Mening is het online platform bij uitstek 
daarvoor. Binnen een aantal weken antwoord van ervaringsdeskundigen op je belangrijkste 
vragen rond je (innovatieve) product voor de zorg!

Gezonde Mening Basis 2500,- 



Als u nog sneller informatie wil, kunt u prima uit de voeten met de Gezonde Mening Visual 
Check. Aan de hand van een foto van uw innovatie, instructie, advertentie of screenshot van 
app’s of webpagina’s. Door middel van duimpjes symbolen op de pagina ziet u meteen wat 
ervaringsdeskundigen opvalt, voorzien van tekstuele feedback.

Het resultaat wordt weergegeven in uw Gezonde Mening Visual Analyzer.

Als u nog een slag dieper op uw vragen in wil gaan, is Gezonde Mening Live de beste optie. 
Samen met u zoeken wij naar de meest geschikte kandidaten uit het panel van Gezonde 
Mening.

Dit is altijd maatwerk, en kan uiteenlopen van alleen het werven van panelleden voor uw 
sessies tot volledige begeleiding van deze sessie inclusief een uitgebreide rapportage.

Wat krijgt u:
• Maatwerk omdat uw product daar om vraagt.
• Intensieve begeleiding van een ervaringsdeskundige om uw vragen te bespreken 
 en op te stellen.
• De uitvoerign van het onderzoek bij ervaringsdeskundigen.
• Snel antwoord, het hele traject duurt zes tot acht weken maximaal.
• Een overzichtelijke rapportage met de resultaten.

Hoe loopt het proces:
Week 1  Intake.
Week 2  Opstellen maatwerk vragenlijst.
Week 3  Voorleggen vragen aan panel (eventueel met reminder).
Week 5  Analyse en opstellen rapportage.
Week 6  Opleveren rapportage.

2500,- 

Gezonde Mening Maatwerk

Gezonde Mening Visual Check 1500,- 

Gezonde Mening Live! vanaf 750,-

vanaf 4250,-

www.gezondemening.nl  //  info@gezondemening.nl  


