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HANDLEIDING FITAVIE; BLOEIEN DOOR BEWEGEN [versie juni 2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze handleiding mag niet zonder toestemming verspreid worden en behoort alleen toe aan de eigenaar van Fitavie. 
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Op deze pagina’s kunt u Fitavie downloaden voor uw telefoon of tablet. 
  
U kunt Fitavie vinden (intypen Fitavie in zoekfunctie) in de app winkels van:  

- Apple (IOS). Iphone of Ipad  (linker afbeelding) 
- Google Play (Android). Samsung of enige ander merk (rechter afbeelding) 

 
Wanneer u op downloaden of installeren klikt komt Fitavie op uw apparaat. 
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Wanneer het downloaden voltooid is krijgt u het bericht wat u hiernaast ziet. 
 
LET OP: 
Het is belangrijk dat u klikt op STA TOE!. 
 
Dit omdat in een later stadium u van Fitavie een melding krijgt wanneer uw eigen 
programma klaar staat.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijqYrDpcHbAhVBIlAKHU6FD6wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.outside-in.be/referenties&psig=AOvVaw12L0UgfpPvkk9T_hzK-ByG&ust=1528451983988129
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Dit is het welkomstscherm. Dit scherm ziet u wanneer u Fitavie heeft gedownload. 
 

• U kunt het filmpje starten. U krijgt dan een korte inkijk in het programma  

• Komt u hier voor de 1e keer, dan moet u op REGISTREREN klikken. Op 
pagina 5 ziet u hier een voorbeeld van. 

• Heeft u zich al geregistreerd, dan klikt u op INLOGGEN.  
 
(het filmpje heeft overigens geen geluid) 
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 Hier kunt u zich nu registreren.  
 

• Er zijn 2 mogelijkheden. Op de vraag ‘HOE WILT U FITAVIE GEBRUIKEN?’ 
1. optie ‘VOOR MEZELF’ 
2. optie ‘VOOR EEN ANDER’ 

 

• Ad 1: ‘VOOR MEZELF’ 
Hier kiest u voor wanneer u Fitavie alleen gaat gebruiken. Er is geen 
mantelzorger of zorgprofessional die het programma voor u instelt of die met 
u mee doet. U bent dus de enige die het programma gebruikt. 
 
U vult vervolgens uw naam in en daarna uw e-mail adres. Tot slot nog uw eigen 
bedachte wachtwoord.  
 
Ook kunt u hier uw eigen foto toevoegen. Door te klikken op FOTO MAKEN, 
kan Fitavie uit uw eigen fotoalbum op uw telefoon of uw tablet een foto 
selecteren. Ook kunt u ter plekke een foto maken en deze gebruiken. 
 
Tot slot klikt u op REGISTREREN en uw registratie is voltooid.  

 

• Ad 2: ‘VOOR EEN ANDER’ 
Hier kiest u voor wanneer u samen met uw naaste (familie, mantelzorger of 
bijvoorbeeld uw zorgprofessional) het programma gaat gebruiken.  
Samen met uw naaste kunt u het  programma instellen. Uw naaste kan 
vervolgens toegang krijgen tot het programma en kan altijd (wanneer u daar 
prijs op stelt) vanaf afstand uw profiel opnieuw instellen en/of wijzigen. Ook  
kan uw naaste met uw chatten (berichten versturen). 
U krijgt als u hiervoor kiest het scherm op pagina 6 te zien.  

 
De gevraagde GEBRUIKERSNAAM, E-MAIL EN WACHTWOORD zijn van de 
gebruikers! 
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Wanneer u heeft gekozen voor de registratie mogelijkheid ‘VOOR EEN ANDER’ 
krijgt u deze pagina te zien.  
 
Deze pagina is ter herinnering dat ook de mantelzorger/professional Fitavie kan 
downloaden op de eigen telefoon of tablet.  
 
Klik op JA om verder te gaan.   
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Indien u zich net heeft geregistreerd krijgt u deze opmerking en vraag. 
 
Door op JA te klikken kunt u verder gaan om uw eigen profiel in te vullen (zie 
pagina 8) 
 
Klikt u op NEE, dan kunt u het programma verder nog niet gebruiken.  
 
U kunt uw profiel dan op een later moment invullen. 
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Klik hier op VOLGENDE om tot uw profiel te komen 
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Op deze pagina vult u de gegevens in van de hoofdgebruiker.  
 
U ziet bovenaan de pagina 2/13 staan. 
U bent u dus bij vraag/pagina 2 van 13  
 
Klik op VOLGENDE en vul de vragen die relevant voor u c.q. de hoofdgebruiker zijn.  
 
Wanneer u de vragen heeft ingevuld bent u klaar om Fitavie te gebruiken! 
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Dit scherm ziet u iedere keer wanneer u OPNIEUW inlogt en Fitavie opstart.  
De reden van deze vraag is om de gebruiker te helpen om snel wijzigingen aan te 
geven in het profiel (wanneer dat nodig is).  
 
Indien er veranderingen zijn klikt u op JA. Dit heeft namelijk een direct effect op uw 
beweegprogramma. Veranderingen kunnen zijn dat u een ander oefenprogramma 
wil of dat er iets met uw gezondheid is gebeurt waardoor u bepaalde oefeningen 
niet (meer) kunt doen etc.   
Wanneer u op JA klikt komt u in het profiel terecht (zie pagina 11 of 12).  

 
Indien u niets wilt wijzigingen klikt u op NEE. U komt dan in het beweegcentrum 
terecht (zie pagina 24 of 25) 
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Dit is het profielscherm wat u te zien krijgt wanneer u bij het registreren voor de 
optie ‘VOOR EEN ANDER’ heeft gekozen). U heeft hier een extra knop, namelijk de 
knop MANTELZORGER PROFIEL.. Nu kunt u uw profiel BEWERKEN 
 
Hier bewerkt u dus uw profiel. Door het profiel aan te passen via de onderstaande 
knoppen zal Fitavie een op maat toegesneden programma bieden, rekening 
houdend met de (on)mogelijkheden en wensen van de gebruiker.   

 
Toelichting knoppen: 

• VRAAGTEKEN (rechtsboven); iedere pagina heeft een dergelijke knop. 
Wanneer u hierop druk komt een kleine tekstballon met daarin kort 
weergegeven waar de pagina voor is.  

• MANTELZORGER PROFIEL: zie pagina 13 

• GEBRUIKER PROFIEL: zie pagina 14 

• WACHTWOORD WIJZIGEN: zie pagina 36 

• UW PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN: zie pagina 15-16 

• ACTIVITEITEN: zie pagina 17-18 

• OEFENING VOORKEUREN: zie pagina 19-21  

• UW GEZONDHEID: zie pagina 22-23 

• MEER INFORMATIE; door hierop te klikken komt u op de website van 
Fitavie. Hier kunt u nog meer informatie vinden. 

 
Wanneer u klaar bent klikt u op KLAAR. U komt dan in het volgende scherm 
(pagina 23) 
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Dit is het profielscherm wat u te zien krijgt wanneer u bij het registreren voor de 
optie ‘VOOR MEZELF’ heeft gekozen (zie pagina 5). Nu kunt u uw profiel 
BEWERKEN 
 
Hier maakt u Fitavie weer tot maatwerk. Door het profiel in te vullen via de 
onderstaande knoppen zal Fitavie u een op maat toegesneden programma bieden, 
rekening houdend met uw (on)mogelijkheden en wensen.   
 
Toelichting knoppen: 

• VRAAGTEKEN (rechtsboven); iedere pagina heeft een dergelijke knop. 
Wanneer u hierop druk komt een kleine tekstballon met daarin kort 
weergegeven waar de pagina voor is.  

• GEBRUIKER PROFIEL: zie pagina 14 

• WACHTWOORD WIJZIGEN: zie pagina 36 

• UW PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN: zie pagina 15-16 

• ACTIVITEITEN: zie pagina 17-18 

• OEFENING VOORKEUREN: zie pagina 19-21  

• GEZONDHEID: zie pagina 22-23 

• MEER INFORMATIE; door hierop te klikken komt u op de website van 
Fitavie. Hier kunt u nog meer informatie vinden. 

 
Wanneer u klaar bent klikt u op KLAAR. U komt dan in het volgende scherm 
(pagina 24)  
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Scherm BEWERKEN MANTELZORGER PROFIEL: Wanneer u hierop klikt ziet u hier 
de gegevens die u heeft ingevuld bij het registeren.  
 

• Knop FOTO MAKEN: wanneer u hierop klikt kunt u hier uw foto 
klaarzetten. U kunt kiezen uit een bestaande foto uit uw eigen fotoalbum 
die op uw telefoon of tablet staat. Ook kunt u kiezen voor de optie om 
direct een nieuwe foto te maken. Deze verschijnt dan in het scherm.  

• Wanneer u alles ingevuld of gecontroleerd heeft drukt u op KLAAR.  
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Scherm BEWERKEN GEBRUIKER PROFIEL:. U vult hier nog de gegevens van de 
gebruiker in.  
 

• Knop FOTO MAKEN: wanneer u hierop klikt kunt u hier uw foto 
klaarzetten. U kunt kiezen uit een bestaande foto uit uw eigen fotoalbum 
die op uw telefoon of tablet staat. Ook kunt u kiezen voor de optie om 
direct een nieuwe foto te maken. Deze verschijnt dan in het scherm.  

• Wanneer u alles ingevuld of gecontroleerd heeft drukt u op KLAAR.  
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het profiel op pagina 11 of 12 op 
de knop UW PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN heeft gedrukt (schermafdruk 1) 
 
BEWERKEN 

• Hier staan vragen die gaan over uw thuis situatie.  

• Uw antwoorden op de vragen hebben een direct effect op het 
beweegprogramma dat Fitavie voor u maakt.  
 

• Bijvoorbeeld 
o WOONT U SAMEN  en (indien JA) 
o IS UW PARTNER IN STAAT OM U TE HELPEN BIJ BEWEGEN… 

• Indien u hier NEE aangeeft (dat wil zeggen of u woont niet samen of uw 
partner is niet in staat om u te helpen), zullen geen oefeningen 
aangeboden worden die begeleiding nodig hebben.  
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het profiel op pagina 11 of 12 op 
de knop UW PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN heeft gedrukt (schermafdruk 2) 
 
BEWERKEN 

• Hier staan vragen die gaan over uw thuis situatie.  

• Uw antwoorden op de vragen hebben een direct effect op het 
beweegprogramma dat Fitavie voor u maakt.  
 

• Bijvoorbeeld 
o HEEFT U EEN TRAP IN HUIS? 

• Wanneer u hier JA aangeeft, dan krijgt u ook oefeningen waarin een trap 
voorkomt. Geeft u NEE aan, dan vallen alle oefeningen met een trap af.  
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het profiel op pagina 11 of 12 op 
de knop ACTIVITEITEN heeft gedrukt (schermafdruk 1). BEWERKEN: 
 

• Dit is de kern waar uw programma om draait. 

• Vul bij alle categorieën minimaal 1 activiteit in 

• Fitavie zet beweging namelijk in om u te helpen en te sterken in het (zo lang 
mogelijk kunnen) doen van uw dagelijkse handelingen!  

• Alle bewegingen en oefeningen zijn hierop gericht.  
 

• De dagelijkse handelingen zijn verdeeld over de volgende categorieën: 
o BEWEGING 
o BUITEN 
o ETEN 
o HOBBY 
o HUISHOUDEN 
o SLAAPKAMER 
o WONEN (schermafdruk op de volgende pagina) 
o ZELFVERZORGING (schermafdruk op de volgende pagina) 

 

• Wanneer u voor een of meerdere categorieën kiest, ziet u vervolgens 
verschillende opties van handelingen.  

• Bijvoorbeeld uit de categorie BEWEGEN zijn dit de keuze mogelijkheden: 
o OPSTAAN UIT MIJN STOEL 
o OPSTAAN VAN HET TOILET 
o GAAN ZITTEN 
o TRAPLOPEN 
o WANDELEN 
o PEN VASTHOUDEN 
o OPRAPEN (VAN DE GROND) 
o MANOUVREREN DOOR SMALLE RUIMTES 
o REIKEN 

• U kiest dan een of meerdere optie en Fitavie zoekt bewegingen en oefeningen 
die u helpen bij het doen en uitvoeren van deze handelingen. 
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het profiel op pagina 11 of 12 op 
de knop ACTIVITEITEN heeft gedrukt (schermafbeelding 2). BEWERKEN: 
 

• Dit is de kern waar uw programma om draait. 

• Vul bij alle categorieën minimaal 1 activiteit in 

• Fitavie zet beweging namelijk in om u te helpen en te sterken in het (zo lang 
mogelijk kunnen) doen van uw dagelijkse handelingen!  

• Alle bewegingen en oefeningen hierop gericht.  
 

• De dagelijkse handelingen zijn verdeeld over de volgende categorieën: 
o BEWEGING 
o BUITEN 
o ETEN 
o HOBBY 
o HUISHOUDEN 
o SLAAPKAMER 
o WONEN  
o ZELFVERZORGING  

 

• Wanneer u voor een of meerdere categorieën kiest, ziet u vervolgens 
verschillende opties van handelingen.  

• Bijvoorbeeld categorie WONEN. Dit zijn dan de keuze mogelijkheden 
o GORDIJNEN OP / DICHT DOEN 
o DEUR OPEN / DICHT DOEN 
o LICHTEN AAN / UIT DOEN 
o TV AAN / UIT DOEN 

 
U kiest dan een of meerdere optie en Fitavie zoekt bewegingen en oefeningen die 
u helpen bij het doen en uitvoeren van deze handelingen. 
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het profiel op pagina 11 of 12 op 
de knop OEFENING VOORKEUREN heeft gedrukt (schermafbeelding 1). 
BEWERKEN: 
 

Hier kunt u uw voorkeur aangeven ten aanzien van het type oefeningen. 
 
Het kan zijn dat u bezwaren heeft tegen oefeningen op de grond.  

• In dat geval tikt u op ALLE GRONDOEFENINGEN 

• Alle oefeningen op de grond vallen weg. U krijgt geen oefeningen (meer) 
die u op de grond moet uitvoeren. 

• Indien u alle oefeningen wilt uitproberen, tikt u op GEEN BEZWAAR  
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het profiel op pagina 11 of 12 op 
de knop OEFENING VOORKEUREN heeft gedrukt (schermafbeelding 2).  
 
BEWERKEN: 
 
Moeilijkheidsgraad. 
De moeilijkheidsgraad staat in het begin altijd op STANDAARD. Dat is de lichtste 
variant van alle oefeningen.  
De moeilijkheidsgraad kunt u hier eventueel aanpassen. 
 
Frequentie van oefenen: 
Hier kunt u aangeven of u week- of een maandprogramma wilt. Beiden worden 
automatisch gemaakt voor u.  
Ook kunt u zelf uw programma samenstellen. Zie toelichting op pagina 34. 
 

• Wanneer u kiest voor WEEKPROGRAMMA:  
o Fitavie maakt voor u automatisch een 7 dagen programma. Het 

programma wordt samengesteld op basis van uw profielkeuzes 

• Wanneer u kiest voor MAANDPROGRAMMA: 
o Fitavie maakt voor u automatisch een programma voor de hele 

maand. Ook hier wordt het programma samengesteld op basis van 
uw profielkeuzes 

• Wanneer u kiest voor ZELF PROGRAMMA SAMENSTELLEN: 
o Met deze optie kan u zelf een weekprogramma samenstellen.  
o Meer hierover kunt u lezen op pagina 34. 

 
 



21 
 

 

Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het profiel op pagina 11 of 12 op 
de knop OEFENING VOORKEUREN heeft gedrukt (schermafbeelding 3).  
 
Wanneer u gekozen heeft voor een week- of maandprogramma (automatisch) 
wordt u gevraagd om aan te geven op welke dagen u wilt bewegen en op welke 
dagdelen van deze dagen (ochtend, middag en/of avond). 
 
In dit voorbeeld is er gekozen om op zondag, woensdag en zaterdag te oefenen. 
Op deze dagen wordt dan vervolgens in de ochtend en in de avond uw programma 
aangeboden.  
 
U ontvangt een herinneringsmelding op uw scherm op de door u geselecteerde 
dagdelen  wanneer het tijd is om te gaan bewegen (ochtend en avond in dit geval). 
In tussen liggende tijd kunt u dus gewoon doorgaan met uw dagelijkse 
handelingen. 
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het profiel op pagina 11 of 12 op 
de knop GEZONDHEID heeft gedrukt (schermafbeelding 1). BEWERKEN: 
 
Dit is de laatste categorie in het algemene profiel. Hier kunt u specifieke informatie 
ten aanzien van uw gezondheid aangeven 

. 
Toelichting. 

• Wanneer u VALANGST heeft of balansproblemen ervaart kunt u dat hier 
aangeven. Fitavie biedt u dan oefeningen die gericht zijn op het verbeteren 
van uw balans.   

• Wanneer u een VORM VAN DEMENTIE  heeft kunt u of uw verzorgende 
dat ook hier aangeven.  
Door te klikken op LEES MEER, krijgt u beschrijvingen van de verschillende 
stadia van dementie.  
Wanneer u of uw verzorger zich herkent in een van de beschrijvingen dan 
klikt u daar op.  
In het vakje komt dan het stadium te staan (in het voorbeeld  STADIUM 2) 
Fitavie houdt dan zoveel mogelijk rekening met uw 
beweeg(on)mogelijkheden (passend binnen het gekozen stadium) en zal u 
vervolgens bewegingen en oefeningen bieden, die bij uw situatie past.  

• Wanneer u geen vorm van dementie heeft, klikt u op NEE 
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het profiel op pagina 11 of 12 
op de knop GEZONDHEID heeft gedrukt (schermafbeelding 2). BEWERKEN: 
 
Toelichting. 

• Het kan zijn dat u last heeft van een of meerdere gewrichten.  

• Op de vraag IK HEB LAST VAN DE VOLGENDE GEWRICHTEN klikt u op het 
betreffende gewricht.  

• Fitavie zal u dan geen oefeningen bieden met flinke belasting op het 
geselecteerde gewricht of gewrichten.  

• Wanneer u geen last heeft van gewrichten vult u hier niets in.  
 

• Uw profiel is nu ingesteld en u heeft de laatste vraag gehad.  

• Klik nu op KLAAR en u komt weer terug in het algemene profiel scherm 
(pagina 11 of 12) 
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het profiel op de knop KLAAR in 
het algemene profiel op pagina 11 heeft gedrukt. 
 
Dit alles ziet u wanneer u bij uw registratie de optie heeft aangevinkt VOOR EEN 
ANDER. U heeft hier namelijk de extra optie BERICHTEN 
 
Toelichting. 

• U ziet bovenaan de naam en de foto van de persoon voor wie u zorgt 

• BERICHTEN; hier kunt u berichten sturen naar uw naaste. Uw naaste ontvangt 
deze berichten in de ‘aan de slag’ modus en kan u ook weer een bericht 
terugsturen.  

• PROFIEL; wanneer u hierop druk komt u weer terug in het profiel zoals 
afgebeeld op pagina 11. U kunt hier het profiel van de hoofdgebruiker op 
afstand aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er omstandigheden veranderd zijn. 

• NIEUWS; als u hierop klikt komt u bij de nieuws rubriek. U kunt dit nieuws ook 
altijd via de website www.fitavie.nl lezen 

• VOORTGANG; wanneer u hierop klikt komt u in het voortgangsoverzicht 
terecht (zie pagina 32 voor een voorbeeld).  

• SAMENSTELLEN; dit ziet u alleen wanneer u in het profiel heeft gekozen voor 
de optie ZELF PROGRAMMA SAMENSTELLEN (zie pagina 20) . Door hierop te 
klikken komt u in het menu om zelf uw weekprogramma te maken (zie pagina 
34 als voorbeeld) 

• AAN DE SLAG; op deze knop klikt u wanneer alles is ingesteld en het 
programma klaar is om te gebruiken. De gebruiker / uw naaste komt dan in het 
beweegcentrum (zie pagina 26), waar het programma klaar staat om te 
worden gebruikt.  

http://www.fitavie.nl/
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het profiel op pagina 12 op de 
knop KLAAR heeft gedrukt in het algemene profiel. 
 
Dit ziet u wanneer u bij uw registratie de optie heeft aangevinkt VOOR MEZELF 
 
Toelichting. 

• OEFENING; op deze knop klikt u wanneer alles is ingesteld en het 
programma klaar is om te gebruiken. U komt dan in het beweegcentrum 
(zie pagina 26), waar het programma klaar staat om te worden gebruikt. 

• PROFIEL; wanneer u hierop druk komt u weer terug in het profiel zoals 
afgebeeld op pagina 12. U kunt hier het profiel aanpassen, bijvoorbeeld 
wanneer er omstandigheden veranderd zijn. 

• NIEUWS; als u hierop klikt komt u bij de nieuws rubriek. U kunt dit nieuws 
ook altijd via de website www.fitavie.nl lezen 

• VOORTGANG; wanneer u hierop klikt komt u in het voortgangsoverzicht 
terecht (zie pagina 32 voor een voorbeeld).  
Hier kunt u in een overzicht zien hoe de oefeningen zijn ervaren, per 
dagdeel (ochtend, middag, avond oefeningen). U kunt terug kijken tot een 
week geleden. Daarmee krijgt u goed zicht op hoe het gaat en is gegaan.  

• SAMENSTELLEN; alleen wanneer u in het profiel heeft gekozen voor de 
optie ZELF PROGRAMMA SAMENSTELLEN (zie pagina 20), ziet u deze knop. 
Door hierop te klikken komt u in het menu om zelf uw weekprogramma te 
maken (zie pagina 34 als voorbeeld)  

 

http://www.fitavie.nl/
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het beweegcentrum op de knop 
AAN DE SLAG heeft geklikt of op de knop OEFENING heeft gekikt. 
  
NB.  
De functie BERICHTEN is niet aanwezig wanneer u Fitavie VOOR MEZELF gebruikt. 
BERICHTEN functie is alleen beschikbaar (en relevant) wanneer u Fitavie gebruikt,  
samen met uw zorgverlener (mantelzorger en/of zorgprofessional). 
 
Toelichting 

• In dit scherm wordt u uw beweegprogramma aanboden 

• U ziet hier (maximaal) 4 oefeningen per dagdeel (ochtend, middag, avond) 

• Door op de knop OEFENIGN DOEN te drukken komt u bij de oefening uit 

• U ziet ook hier een afbeelding van een bloem. Deze bloem groeit naar 
mate er meer oefeningen gedaan worden 

• Ook krijgt de gebruiker elke keer weer een andere motivatie tekst naast de 
bloem 

• De gebruiker kan in dit scherm gewoon blijven wanneer de 4 oefeningen 
gedaan zijn. Fitavie geeft vanzelf een melding wanneer de nieuwe 
oefeningen klaar staan!  

• Door op het vraagteken (rechts bovenaan) te klikken, krijgt u een 
tekstballon met daarin kort weergegeven wat u kunt doen op deze pagina.  

 
LET OP:  
om weer terug te keren naar het BEWEEGCENTRUM (zie afbeelding pagina 24) 
dient u 6x linksboven in de blauwe balk (links van het woordje 
BEWEEGCENTRUM) te tikken met uw vinger (zie het handje).  
 
(dit is een extra beveiliging om te voorkomen dat de hoofdgebruiker ook in het 
beweegcentrum komt en in de war raakt door alle knoppen. Op deze manier blijft 
het overzichtelijk voor de hoofdgebruiker en kan de zorgverlener altijd ook terug 
naar het profiel) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijqYrDpcHbAhVBIlAKHU6FD6wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.outside-in.be/referenties&psig=AOvVaw12L0UgfpPvkk9T_hzK-ByG&ust=1528451983988129
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Dit is het scherm wat u te zien krijgt wanneer u in het beweegcentrum op de knop 
OEFENING DOEN geklikt heeft (zie afbeelding pagina 26) 
 
Toelichting 

• Start uitleg oefening. Door hierop te klikken kunt u de video zien met 
daarin toegelicht hoe de oefening moet (te adviseren, zeker wanneer u 
deze oefening voor het eerst doet).  

• U kunt kiezen om met een makkelijke, normale of moeilijke variant van de 
oefening te starten (als u het niet zeker weet, adviseren wij u altijd om te 
starten met de makkelijke variant. U kunt altijd daarna voor een 
moeilijkere variant kiezen) 

• Start oefening. Een filmpje begint dan in uw scherm af te spelen.  
 

 
NB 

• Doet u uw altijd geluid aan, want er volgt ook een gesproken toelichting in 
de filmpjes 

• U kunt uw scherm ook een kwartslag kantelen zodat het filmpje in groot 
beeld verschijnt. Na het filmpje kantelt u het scherm weer terug. 



28 
 

 

 
Dit is het scherm dat u te zien krijgt wanneer u een oefening afgerond heeft. 
 
U wordt gevraagd wat u van deze oefening vond. 
 
Fitavie zal de volgende keer dat u deze oefening krijgt rekening houden met uw 
keuze! 
 
Bijvoorbeeld: vond u de oefening te moeilijk, dan klikt u op het plaatje en zal 
Fitavie u de volgende keer wanneer u deze oefening krijgt een makkelijkere variant 
aanbieden. 
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Dit is het scherm dat u te zien krijgt wanneer u een oefening afgebroken heeft (u 
heeft het filmpje gestopt). 
 
Fitavie wil graag weten waarom u dat gedaan heeft.  
Wanneer Fitavie weet wat uw reden is, zal Fitavie hier de volgende keer rekening 
mee houden. 
 
Bijvoorbeeld: wanneer u kiest voor niet te doen, klikt u op het plaatje en zal Fitavie 
u deze oefening vanaf de volgende dag (voorlopig) niet meer aanbieden. 
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Wanneer de (hoofd)gebruiker alle oefeningen achter elkaar van het ochtend of 
middag of avondprogramma heeft gevolgd komt deze melding. 
 
Wanneer u op JA klikt komt u terug in het oefenscherm (zie pagina 26). 
 
De (hoofd)gebruiker kan nu gewoon in dit scherm (van pagina 26)  blijven waar de 
oefeningen aangeboden worden. Daar verschijnt later op de dag of de volgende 
dag weer een nieuwe set van oefeningen.  
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Op deze pagina komt u wanneer u op de knop BERICHTEN  klikt in het 
beweegcentrum (zie pagina 24 en 26). 
 

• Hier kunt u berichten sturen naar uw naaste / bewoner / client en kunt u 
contact hebben over bijvoorbeeld de voortgang of andere zaken. 

• Dit is het scherm van waaruit de hoofdgebruiker een bericht stuurt naar 
zijn/haar verzorger. 

 
Bijvoorbeeld: 

• Oma heeft hier net een bericht gestuurd naar haar verzorger (haar 
kleinzoon), via de berichtenfunctie zoals afgebeeld op pagina 26 

• Haar kleinzoon kan via het BEWEEGCENGTRUM (zie pagina 23) berichten 
sturen naar zijn oma.  
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Op deze pagina komt u wanneer u op de knop VOORTGANG klikt in het 
beweegcentrum (zie pagina 24 en 25). 
 

• Hier kunt u zelf of kan uw naaste de voortgang inzien.  

• Uw ervaring met de oefeningen wordt grafisch weergegeven (door middel 
van de icoontjes) en wordt per dagdeel (ochtend, middag en avond) 
weergegeven.  

• Elke icoontje heeft een aparte betekenis en geven de reacties weer per 
dagdeel hoe de oefeningen zijn ervaren door de gebruiker, t.w. 

o ONMOGELIJK 
o TE MAKKELIJK 
o GOED 
o TE MOEILIJK 

• Wanneer u een oefening niet gedaan heeft, verschijnt er geen icoontje  

• Deze icoontjes verschijnen hier omdat u na elke oefening uw reactie hebt 
gegeven op de oefening (zie afbeelding pagina 28 en 29) 

• U kunt voorlopig tot 7 dagen terugkijken hoe de ontwikkeling gaat.  
 
. 
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Op deze pagina komt u wanneer u op de knop NIEUWS klikt in het beweegcentrum 
(zie pagina 24 en 25). 
 

• hier leest u diverse nieuwtjes op het gebied van bewegen, ouderen, 
dementie en ontwikkelingen van Fitavie 

• Door te klikken op LEZEN komt u bij het nieuwsbericht 
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Op deze pagina komt u wanneer u op de knop SAMENSTELLEN klikt in het 
beweegcentrum (zie pagina 24 en 25). 
 
Deze functie is zichtbaar wanneer u in het profiel hebt aangegeven ZELF 
PROGRAMMA SAMENSTELLEN (zie afbeelding op pagina 20) 
 

• Hier kunt u voor elke dag in de week uw eigen programma maken 

• Door te klikken op de betreffende dag (ZO, MA, DI, WO, DO, VR, ZA), 
selecteert u deze dag en kunt u uw programma maken 

• U kunt kiezen op welk dagdeel uw wilt oefenen (ochtend, middag en/of 
avond) 

• Door te klikken op TOEVOEGEN kunt u een beweging toevoegen 

• Wanneer u klikt op ACTIVITEIT komen hier al uw eerder gekozen dagelijkse 
activiteiten in beeld (zie afbeelding op pagina’s 17 en 18). 

• U tikt vervolgens de activiteiten aan waaraan waarvoor u wilt bewegen 

• Wanneer u klikt op AANDACHTSPUNT komen hier de punten in beeld 
waaraan u misschien extra wilt besteden (balans, uithoudingsvermogen, 
kracht etc) 

•  U tikt vervolgens de aandachtspunten aan die u van belang vindt. Dit is 
niet verplicht om in te vullen. 

 

• U kunt maximaal 4 oefeningen per dag toevoegen 

• Deze oefeningen herhalen zich dan in de middag en in de avond.  
 

• Wanneer u tijdens de dag een wijziging maakt in het programma (via het 
profiel), zal deze wijziging de volgende dag ingaan. 
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Op deze pagina komt u wanneer u op de knop ONTDEKKEN klikt in het 
beweegcentrum (zie pagina 24 en 25). 
 
Hier kunt u ontdekken welke oefeningen er op dit moment allemaal in Fitavie 
staan.  
U moet deze functie zien als een ontdek en zoekfunctie in Fitavie.  
Wanneer u een oefening selecteert (door op BEKIJKEN te drukken) kunt u de 
oefening uitvoeren. 
 
Deze oefeningen hebben slechts 1 herhaling. Het zijn voorbeeld oefeningen.  
In uw eigen programma worden de oefeningen in het geheel aangeboden (dus met 
variaties en herhalingen). 
 
U kunt ook extra zoeken.  
Door te klikken op de oranje icoontjes bovenin het scherm kunt u nog extra 
makkelijk zoeken.  
 
De twee zoek mogelijkheden zijn: 

• Categorie te bepalen. De categorieën zijn 
o Kracht 
o Mobiliteit 
o Conditie 
o Balans 
o Techniek 

• Op zoekterm te zoeken, bijvoorbeeld 
o Grond 
o Been 
o Arm 
o etc 
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Op deze pagina komt u wanneer u op de knop WACHTWOORD WIJZIGEN klikt in 
het profiel (zie pagina 11 en 12). 
 
Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent bij het inloggen kunt u een nieuw 
wachtwoord aanvragen. 
 

- U klikt dan op Wachtwoord vergeten (zie hieronder).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Dan vult u vervolgens uw e-mail adres in en u ontvangt een nieuw 

wachtwoord in uw inbox . 
- Met uw nieuwe (tijdelijke) wachtwoord logt u nu in. 
- Dan gaat u naar uw profiel en klikt dan op Wachtwoord wijzigen. U komt 

dan in het scherm wat u links ziet.  
- Hier vult u uw (huidige) ontvangen wachtwoord in 
- Dan voert u uw nieuwe bedachte wachtwoord 2x in en drukt op KLAAR. 
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VEEL PLEZIER MET HET GEBRUIK VAN FITAVIE! 

KIJK OOK REGELMATIG OP DE WEBSITE WWW.FITAVIE.NL 

HEEFT U NOG VRAGEN?  

KIJK DAN OP ‘VEEL GESTELDE VRAGEN’ OP DE WEBSITE OF NEEM CONTACT MET ONS OP VIA ONS 

CONTACTFORMULIER OP DE WEBSITE. 

 

WIJ WENSEN U VEEL VITALITEIT EN PLEZIER TOE!  

EN VERGEET NIET….. 

 

BLIJF BEWEGEN WANT DAT IS GOED VOOR LICHAAM EN HERSENEN, WANT… 

USE IT OR LOSE IT! 

 

TEAM FITAVIE 

 

Deze handleiding mag niet zonder toestemming  
verspreid worden en behoort alleen toe aan   
de eigenaar van Fitavie. 

http://www.fitavie.nl/
https://fitavie.nl/#vragen
https://fitavie.nl/#contact

