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Welkom bij meetjevitaliteit.nl
Meetjevitaliteit.nl biedt u snel en nauwkeurig inzicht in de mentale conditie van uw brein.
De resultaten geven concrete handvatten om beter te functioneren in werk en privé. De snel
en complex veranderende samenleving legt, net als de Corona pandemie, zware druk op
ons en de manier hoe we leven en werken. Dat zorgt dat we een overvloed aan prikkels
ervaren. Al deze prikkels hebben invloed op ons gedrag!
Met de vitaliteitmeting of brainscan kunnen we bijvoorbeeld werkgerelateerde problemen,
serieuze gezondheidsklachten als chronische vermoeidheid, onrustig gevoel, somberheid,
angststoornissen en andere (psychische) verstoringen en gedragingen herkennen. Gedragingen die een belemmering kunnen zijn in uw dagelijks leven.

De vitaliteitmeting is er voor iedereen!
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Werkgevers:
Burn-out klachten:
Preventieve interventie:
Start-Ups:

Hoe vitaal ben ik en mijn medewerkers?
Wat is de oorzaak geweest en hoe kan ik snel beter worden?
Hoe voorkom ik dat mijn gedrag een probleem wordt?
Ben ik mentaal geschikt als ondernemer?

Mensen met schulden:
Arbeidsparticipatie:
Nieuwe Nederlanders:
Topsporters:
Particuliere klanten:

Zijn er overtuigingen die mijn handelen bepalen?
Heb ik mentale belemmeringen die me tegenhouden?
Wat gaat er in mijn hoofd allemaal om?
Kan ik via inzicht in mijn mentale conditie beter presteren?
Waarom zit ik niet goed in mijn vel?

Goed, of liever beter functioneren in werk en privé willen we allemaal! Om beter te kunnen
functioneren wil je goed in je vel zitten. Daar zorgen een goeie conditie en een mentaal
omgaan, zaken kunnen relativeren en reageren op drukke en hectische situaties. Denk
we hier steeds meer aandacht en middelen voor.

Meetjevitaliteit.nl meet de elektrische activiteit van uw hersenen via drie electroden op uw
voorhoofd op basis van de EEG (elektro-encefalogram) methode. De ruwe data worden
bewerkt, waardoor informatie beschikbaar komt over iemands mentale en fysieke conditie.
De meting is volkomen veilig en duurt slechts 7 minuten. Alle data zijn AVG-proof. U krijgt
daarnaast beveiligde toegang naar uw persoonlijke webpagina. Voordeel is dat u direct
zelf of met een
aan de slag kunt met de meetresultaten.

Een groot voordeel is dat de meting vertelt zoals het is, en niet wat een ander vindt. Zelf
rouwen. De
resultaten van de meting zijn direct bruikbaar voor u, of als er aanleiding is, voor derden
in uw omgeving. De uitkomsten worden zeer laagdrempelig gepresenteerd en afgerond
met een rapportage. De uitkomsten geven u
inzicht over eigenschappen van
uw brein, zoals:

•
•
•
•
•
•

Slaapkwaliteit
Actiebereidheid
Zelfbeeld
Overtuigingen
Gevoeligheid voor prikkels
Hoog sensitiviteit

De meting in de praktijk

Kennismaking

eting

Uitkomsten

Het resultatenoverzicht
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