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VOORWOORD  

 

Integrale Gezondheidszorg 

U bent via één van de websites en/of het visie- en beleidsplan bij dit document terechtgekomen. U 

bent geïnteresseerd in integrale gezondheidszorg, zoals gedefinieerd door de Vitaliteit Groep 

(Omgeving, Mentaal, Fysiek) of u werkt al volgens deze visie van gezondheidszorg en wilt hierover 

meer weten en/of werken met de Vitaliteitfactor. 

 

In dit document vindt u (korte) informatie over de opleiding tot Vitaliteit Expert en de introductie van 

de Vitaliteitfactor.  

 

Vitaliteit Expert  

Een Vitaliteit Expert is hulp- of dienstverlener binnen de Integrale Gezondheidszorg, aangevuld met 

complementaire dienstverlening, die de Vitaliteitfactor gebruikt en daar zijn begeleiding/behandeling 

op afstemt. Een Vitaliteit Expert heeft de opleiding tot Vitaliteit Expert met goed gevolg afgerond en 

is gecertificeerd door stichting Orange Monday.  

 

De opleiding tot Vitaliteit Expert 

Om als Vitaliteit Expert aan de slag te gaan, volgt u de zevendaagse opleiding (3 + 3 + 1), waarin u 

meer leert over Integrale Gezondheidszorg (Omgeving, Mentaal, Fysiek), gebruik van de 

Vitaliteitfactor, interpretatie van de resultaten, interviewtechnieken, advisering en verslaglegging. 

 

Vitaliteitfactor 

De Vitaliteitfactor is een praktisch instrument waarmee een integrale intake in 

een kort tijdsbestek mogelijk is. De digitale vragenlijst neemt tussen de 10 en 20 

minuten in beslag voor de cliënt. De Vitaliteit Expert kan binnen één uur 

achterhalen wat de oorzaken zijn van de klachten van de cliënt. Het gebruik van 

de Vitaliteitfactor verkleint de kans op een onnodige of onterechte (DSM-) 

diagnose.  

 

Samenwerking   

Door de multidisciplinaire aanpak van de Vitaliteitfactor is het praktisch en logisch voor de Vitaliteit 

Expert samen te werken voor het beste resultaat voor de cliënt. Door de Vitaliteitfactor heeft de 

cliënt zelfregie en houdt contact met de Vitaliteit Expert die voor hem op dat moment belangrijk is.  

 

Stichting Orange Monday Foundation 

Op initiatief van Stichting Orange Monday is de Vitaliteitfactor ontwikkeld en de Vitaliteit Groep 

opgericht. De Vitaliteit Groep heeft de masterlicentie verkregen en verzorgt de opleiding tot Vitaliteit 

Expert. 

 

Op de volgende bladzijden wordt (iets) dieper op deze onderwerpen ingegaan.  

 

 

Martin Jan Melinga    Hester Morsdorf 

Voorzitter stichting Orange Monday  Directeur Vitaliteit Groep Nederland 
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INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG 

 

Binnen de Gezondheidszorg wordt voornamelijk verticaal samengewerkt. Integrale Gezondheidszorg 

betekent dat er (ook) een horizontale samenwerking ontstaat (Mentaal, Fysiek, Omgeving). Dit 

voorkomt dat cliënten/patiënten binnen de gezondheidszorg onnodig van-het-kastje-naar-de-muur 

worden gestuurd. Eén simpel voorbeeld; iemand die psychosomatische klachten heeft (bijvoorbeeld 

hoofdpijn, nekpijn, rugklachten) kan zomaar meerdere behandelaars krijgen, die los van elkaar aan 

de slag gaan. Van huisarts, naar psycholoog, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of budgetcoach. 

De oplossing: de Vitaliteitfactor. 

 

 

1. WAT IS DE VITALITEITFACTOR© 

 

De Vitaliteitfactor is een (digitale) test van 70 vragen gecombineerd met een 

vraaggesprek van ca. 50 minuten met een Vitaliteit Expert. Deze geeft de cliënt 

advies op basis van de resultaten uit de test en het gesprek. Het perfecte 

intakegesprek. 

 

Met gebruik van de Vitaliteitfactor stelt u eenvoudig en snel de mentale en fysieke vitaliteit 

(gezondheid) van uw cliënten vast en ziet u welke omgevingsfactoren hierop van invloed zijn (en 

omgekeerd).  

 

De Vitaliteitfactor vraagt uit op de genoemde drie hoofdgebieden, die zijn onderverdeeld in 

deelgebieden: 

 

 
 

Omgeving : Werk | Maatschappij  | Financieel | Sociaal | Juridisch 

Mentaal : Psychische gezondheid | Welzijn/welbevinden | Zingeving 

Fysiek  : Lichamelijke gezondheid | Beweging | Voeding 
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De grote voordelen bij het gebruik van de Vitaliteitfactor zijn: 

 

1. Snelle, brede en uitgebreide intake op het gebied van Integrale Gezondheidszorg en 

aanvullende complementaire dienstverlening. 

 

2. Het resultaat van de Vitaliteitfactor (test + gesprek) leidt tot een complete rapportage 

aangaande klachten en hun oorzaken. Daarmee heeft u voldoende aanwijzingen voor de 

beste begeleiding/behandeling voor de cliënt, bij voorkeur parallel uitgevoerd in plaats van 

serieel. 

 

3. Als Vitaliteit Expert bent u coördinator voor uw cliënt en schakelt collega-professionals uit 

uw netwerk in aangaande Integrale Gezondheidszorg en aanvullende benodigde 

dienstverlening. Hiermee verwerft u een unieke positie in uw regio.  

 

Meer informatie over de Vitaliteitfactor : http://vitaliteitfactor.nl/vf/vitaliteitfactor 
 

 
 

Basislicentie Vitaliteitfactor© 

Nadat u de opleiding heeft afgerond en geaccrediteerd Vitaliteit Expert bent, wilt u aan de slag met 

de Vitaliteitfactor. Dat kan met de basislicentie Vitaliteitfactor. Een licentie om het gedachtegoed en 

verworven kennis te beschermen en de kwaliteit te kunnen waarborgen. 

 

Middels een licentieovereenkomst krijgt u toegang tot de huidige en toekomstige digitale 

vragenlijsten van de Vitaliteitfactor en de daaruit voortvloeiende resultaten in een (grotendeels) 

automatisch gegenereerde rapportage. 

 

Met de groei van het aantal Vitaliteit Experts wordt het aanbod van vragenlijsten de komende jaren 

verder uitgebreid. Naast een Vitaliteitfactor voor kinderen wordt momenteel ook gewerkt aan een 

vragenlijst voor ouderen.  Daarnaast worden er speciale edities van de Vitaliteitfactor ontwikkeld 

voor specifieke doelgroepen.  

 

Binnen de licentie valt tevens het gebruik van een in ontwikkeling zijnde app  (e-Health), waarmee de 

vitaliteit van cliënten kan worden gemonitord en contact tussen u en uw cliënten kan worden 

onderhouden. Licentiehouders, mogen van al deze (waardevolle) diensten gebruik maken. 

http://vitaliteitfactor.nl/vf/vitaliteitfactor
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DE OPLEIDING VITALITEIT EXPERT 

 

De opleiding tot Vitaliteit Expert is nieuw in Nederland. Ook het ‘beroep’ Vitaliteit Expert is nieuw en 

wordt een  begrip in de Gezondheidszorg. Het leven draait om Vitaliteit in de meest brede zin van het 

woord: 
 

 
 

De opleiding leert mensen te denken in veerkracht en weerbaarheid van mensen (cliënten) op het 

snijvlak van Mentale en Fysieke gesteldheid en de Omgeving(sfactoren).  Op de laatste pagina’s leest 

u wat en hoe u dat gaat leren. Basis in de opleiding is de Vitaliteitfactor. U leert in een periode van 3-

6 maanden hoe u hiermee als een expert om kunt gaan, binnen uw eigen professionele gebied.  

 

Uiteindelijke doel van de opleiding is dat u uw cliënten nog effectiever en vooral breder kunt 

begeleiden of behandelen dan u al deed.  

 

Mogelijke deelnemers voor de opleiding vindt u in het overzicht hieronder. 
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Aanvullende opleidingen 

Wanneer u de basisopleiding tot Vitaliteit Expert met goed gevolg heeft afgerond, kunt u zich verder 

specialiseren. Vanaf 2017 biedt de Vitaliteit Groep onderstaande vervolgopleidingen aan: 

 

Master Vitaliteit Expert - U beheerst alle deelgebieden van de Vitaliteitfactor, zodanig dat u andere 

Vitaliteit Experts kunt begeleiden en adviseren. U beoordeelt o.a. de rapportages van Vitaliteit 

Experts i.o. en adviseert hen waar nodig.  

 

Vitaliteit Consultant - U beheerst alle deelgebieden van de Vitaliteitfactor, zodanig dat u andere 

Vitaliteit Experts kunt aansturen. De consultant is thuis in het bedrijfsleven en/of de overheid. De 

consultant ziet de verbanden tussen vitaliteit en het behalen van de doelstellingen van een 

organisatie. 

 

Trainer - U bent Vitaliteit Expert en geeft trainingen aan medewerkers binnen organisaties en 

bedrijven en/of aan particulieren via de Vitaliteit Centra. De opleiding is zo afgestemd dat, na de 

opleiding, beide doelgroepen bereikt kunnen worden. 

 

Train de trainer - Ter ondersteuning van de trainers van de Vitaliteit Groep worden Vitaliteit Experts 

opgeleid de opleiding Vitaliteit Expert, onder supervisie van de Vitaliteit Groep, te kunnen geven. 

Vaak zijn dit mensen die de Consultants-, Trainers- of Regiomanageropleiding hebben afgerond en 

actief zijn met de Vitaliteitfactor. (Deze opleiding wordt vanaf 2017 aangeboden.) 

 

Regiomanager – U beheerst alle deelgebieden van de Vitaliteitfactor, zodanig dat u andere Vitaliteit  

Experts kunt aansturen. De opleiding tot Regiomanager is bedoeld om een (OMC) Vitaliteit Centra te  

kunnen leiden en sturen. Deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor ondernemende professionals in  

de Integrale Gezondheidszorg. (Deze opleiding wordt vanaf 2017 aangeboden.) 

 

Meer informatie: http://vitaliteitgroep.nl/vitaliteit-expert/vitaliteitfactor 

 

 

 

http://vitaliteitgroep.nl/vitaliteit-expert/vitaliteitfactor
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FACTS & FIGURES OPLEIDING 
 

Wat leert u 

Tijdens de basisopleiding tot Vitaliteit Expert wordt u de visie van stichting Orange Monday/Vitaliteit 

Groep over integrale gezondheid uit de doeken gedaan. U krijgt uitgelegd hoe de Vitaliteitfactor is 

opgebouwd en u leert werken met dit digitale intake-instrument. Dit wil zeggen dat u de resultaten 

van de digitale vragenlijst kunt interpreteren, verbanden ziet tussen mentale, fysieke en 

omgevingsfactoren en weet wanneer en hoe u doorvraagt op gegeven antwoorden.  
 

U zult in staat zijn volgens de brede definitie van integrale gezondheid eenvoudig in kaart te brengen 

met welke problemen en/of klachten uw cliënt te maken heeft. Aan de hand van de gevonden 

resultaten adviseert u uw cliënt op alle hoofd- en deelgebieden van de Vitaliteitfactor en stelt u, 

waar mogelijk in overleg met de cliënt, zo nodig een begeleidings-, dan wel behandelplan op. 

 

Wat kunt er mee 

Als Vitaliteit Expert onderscheidt u zich van collega’s door de brede, integrale visie op 

gezondheid(szorg) en het gebruik van de Vitaliteitfactor. (USP!) 
 

Door de brede kijk op de gezondheid van uw cliënt (mentaal, fysiek en omgevingsfactoren) en 

samenwerking met collega-Vitaliteit Expert of andere samenwerkingspartner bent u in staat uw 

cliënt beter en breder van dienst te zijn en te begeleiden naar een positiever en vitaler leven. Dit kan 

betekenen dat u zelf begeleiding of behandeling geeft of dat u hierbij een collega-Vitaliteit Expert of 

samenwerkingspartner inschakelt.   
 

De jaarlijkse bijscholing (minimaal 1 module ) houdt  u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 

de integrale gezondheidszorg en geeft u toegang tot verschillende vragenlijsten, o.a. voor specifieke 

doelgroepen. Hierdoor kunt u begeleiding of behandeling bieden binnen een breder spectrum van 

klachten en problemen en een grotere doelgroep bedienen. 

 

Door het inzetten van de Vitaliteitfactor en de ontstane 

(noodzakelijke) samenwerking met collega- Vitaliteit 

Experts en zzp’ers met een ander specialisme dan uzelf 

heeft, groeit uw praktijk uit tot bloeiende 

onderneming.¹ 
 

Data 2016²      start (3 dagen)  modules (3 dagen): 

September   9, 23   - 

Oktober     21   7 

November   18   4 

December   16   2 
 

Zowel de basisopleiding als de modules vinden plaats op drie achtereenvolgende dagen.   
 
Actuele opleidingsdata vindt u op onze website:   
http://vitaliteitgroep.nl/vitaliteit-expert/opleiding 
 
¹ Groei van een praktijk is afhankelijk van de inzet van de Vitaliteit Expert/zzp’er. 

² Data onder voorbehoud 

http://vitaliteitgroep.nl/vitaliteit-expert/opleiding
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Lesgeld  

Basisopleiding ( 3 dagen + 3 modules + 1 terugkomdag)   : € 1.990,- (excl. 21% btw)¹  
 

Schrijft u in vóór 15 oktober 2016 voor één van de startdata in 2016 krijgt u 10% introductie-korting 

op de opleidingskosten.  Uw introductieprijs: € 1.791,- (exclusief 21% btw).  
 

Voor het lesgeld ontvangt u de basisopleiding en 3 modules (2 x 3 dagen + 1 terugkomdag), een lunch 

op de opleidingsdagen en de syllabus Vitaliteit Expert. Deze syllabus kunt u later uitbreiden met de 

aanvullende modules. Gedurende uw opleiding wordt u persoonlijk begeleid en, indien gewenst of 

nodig, ook daarna. Wanneer u de basisopleiding en de 3 modules met goed gevolg heeft afgesloten, 

ontvangt u het certificaat Vitaliteit Expert. Met de licentie Vitaliteitfactor en het certificaat Vitaliteit 

Expert wordt  u geaccrediteerd door stichting Orange Monday. 
 

Het lesgeld dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding voor 50% te zijn voldaan.  
(Algemene voorwaarden: http://vitaliteitfactor.nl/algemene-voorwaarden-vitaliteit-groep) 
 

Locatie² 
Hoofdkantoor stichting Orange Monday/Vitaliteit Groep: Van Goyenlaan 31 te Bilthoven.  
 

Aantal deelnemers 

Om iedereen voldoende ruimte en aandacht te kunnen geven, is het aantal deelnemers per opleiding 

beperkt. Uitgegaan wordt van minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers. (Grotere groepen op 

aanvraag.) 
 

Wie zijn uw opleiders 

De basisopleiding en de eerste modules worden verzorgd door de ontwikkelaars van de 

Vitaliteitfactor. 
 

Hester Morsdorf :  directeur Vitaliteit Groep, secretaris stichting Orange Monday,  
  psycholoog, coach, opleider, zzp’er 
 

Martin Jan Melinga :  oprichter en voorzitter stichting Orange Monday, NLP-coach en trainer,  
 Marketing & Sales specialist, MKB-adviseur, crisismanager, zzp’er 
 

Licentie Vitaliteitfactor© 

Om de licentie Vitaliteitfactor te verkrijgen, dient u in het bezit te zijn van het certificaat Vitaliteit 
Expert, zoals uitgegeven door stichting Orange Monday. U heeft zowel het lesgeld als de licentie-/ 
servicekosten volledig voldaan, alvorens toegang te krijgen tot de digitale omgeving van de 
Vitaliteitfactor.  De licentie wordt na de opleiding voor één jaar afgenomen. Na het eerste jaar is de 
licentieovereenkomst maandelijks opzegbaar. Het lesgeld en de licentie-/servicekosten worden apart 
gefactureerd. basislicentie Vitaliteitfactor : €   495,- (introductieprijs – exclusief 21% btw)³ 
 

Inschrijven 

U kunt direct inschrijven door het inschrijfformulier op de website in te vullen en te verzenden: 

http://vitaliteitfactor.nl/inschrijven-vitaliteitexpert-opleiding 
 
 
¹ Opleidingskosten en/of de btw zijn verrekenbaar met uw inkomstenbelasting/omzetbelasting. 
² Locatie onder voorbehoud. 
³ 
De licentie-/servicekosten bedragen vanaf het tweede jaar € 50,- per maand (excl. 21% btw). 

http://vitaliteitfactor.nl/algemene-voorwaarden-vitaliteit-groep
http://vitaliteitfactor.nl/inschrijven-vitaliteitexpert-opleiding
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De basisopleiding Vitaliteit Expert in het kort: 

 

 
*  Schrijft u in vóór 15 oktober 2016  voor één van de startdata in 2016 ontvangt u 10% introductiekorting     
 op de opleidingskosten. Uw introductieprijs: € 1.791,- (exclusief btw).  

 
 
Uitgebreide informatie over de opleiding Vitaliteit Expert en de Vitaliteitfactor vindt u in het visie- en 
beleidsplan Vitaliteit Groep 2016 – 2020. U kunt dit document downloaden via onze website 
(www.vitaliteitgroep.nl). 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. 
 
 
Contactgegevens: 
 
Martin Jan Melinga    Hester Morsdorf 

Voorzitter stichting Orange Monday  Directeur Vitaliteit Groep Nederland 

E: martin@orangemonday.nl   E: hester.morsdorf@vitaliteitgroep.nl  
M: 06 – 42 93 13 46    M: 06 – 50 84 65 46 
 

http://www.vitaliteitgroep.nl/
mailto:martin@orangemonday.nl
mailto:hester.morsdorf@vitaliteitgroep.nl

