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Vitaliteitsmeting 
 

Hoe wordt er gemeten? 

Op de begin en eindpunten van de meridianen wordt de energietoestand van de meridianen bepaald. Dit zijn er totaal 

24. Op de vingers worden er 12 gemeten. 6 links en 6 rechts. Op de tenen worden er ook 12 gemeten, 6 links en 6 

rechts. 

 

Welke techniek wordt er gebruikt? 

Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer 

interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen. De meetruis 

wordt weg gefilterd en de computer berekent de meridiaan waarde.  

In tegenstelling tot de meeste andere systemen wordt het acupunctuurpunt niet mechanisch of elektrisch belast. De 

meetstroom bedraagt slechts 0,4 microampère, en de meetstift is verend gelagerd, waardoor de meetdruk altijd 80 

gram altijd constant en de meting volledig reproduceerbaar is. 

Door de minimale mechanische druk en de zeer geringe meetstroom is een optimale betrouwbaarheid en dus 

herhaalbaarheid van de meting gewaarborgd. Er is in de omgeving van het apparaat geen elektrosmog door het gebruik 

van een 1,5 volt accu. Dankzij deze factoren zijn de meetgegevens objectief en reproduceerbaar. 

 

Hoe gaat een eerste meting? 

Deze meetreeks van de 12 hoofdmeridianen duurt ongeveer 1 minuut. De hoofdmeting geeft inzicht in de conditie van 

de patiënt in gecompenseerde toestand - dat is de toestand waarin de patiënt verkeert als deze de praktijk binnenkomt 

en het lichaam de verstoringen zo veel mogelijk heeft gecompenseerd. Een deel van deze compensatie kan worden 

opgeheven door stimulering van het acupunctuurpunt Du Mai 20 (boven op het hoofd) met een speciaal ontwikkelde 

biokam. Met deze "provocatie" wordt tijdelijk veel energie toegevoegd ( op gang gebracht), waarna een tweede meting 

plaatsvindt. Door nu de vervolgmeting te vergelijken met de hoofdmeting kan worden vastgesteld waar de 

energiestroom is geblokkeerd en waar zich de grootste blokkeringen daadwerkelijk bevinden.  

Zodra vaststaat wat er is verstoord, kan door middel van vervolgmetingen worden bepaald waardoor deze verstoring is 

opgetreden. Daarna wordt er gemeten om te zien waarmee deze verstoring(en) op te heffen is (zijn). De diagnose- en 

therapiesignalen worden toegediend via een hoofdtelefoon. Op het beeldscherm verschijnt heel duidelijk welke 

oorzaken dienen te worden behandeld.  

 

Welke diagnose en therapie is er mogelijk? 

Het lichaam van de patiënt is diens eigen betrouwbare en niet te beïnvloeden meetinstrument. Bovendien zie je 

duidelijk hoe iedere cliënt afzonderlijk op elke maatregel reageert. Van elk middel kan apart zichtbaar worden gemaakt 

hoe elke meridiaan op dit middel reageert, waardoor eventuele ongewenste effecten van te voren worden gesignaleerd. 

 

Wilt u een meting laten doen? 

Eerste meting en advies    € 60,00   (± 60 min) 

Vervolg meting  en advies  € 42,50  

U kunt een afspraak maken met Bianca Duijvesteijn. 

Via de mail bianca@gezondgroep.nl of telefoon 06-16483270 
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