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Eerste keer aanmelden in OpenFIT systeem via een aanmeldingsmail  

Je krijgt van de software leverancier van OpenFIT (Ace Health van moederbedrijf GroupNos) een 

aanmeldingsmailtje. Je wordt gevraagd een nieuw wachtwoord aan te maken. Hierna kun je inloggen 

met je nieuwe wachtwoord. 

 

Waar vind ik OpenFIT? 

OpenFIT is een website waar je naar toe kunt via de volgende link: 

https://openfitapi.groupnos.com/#/account/login 

Maak gebruik van een moderne browser (bijvoorbeeld Chrome of Edge) om op internet naar de website 

te gaan. Internet Explorer is verouderd en OpenFIT werkt dan niet goed.  

Tip: maak van de link een bookmark of zet m in ‘favorieten’ om deze weer snel te vinden.  

 

Nieuwe cliënt invoeren in het OpenFIT systeem, hoe moet dat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Klik op ‘Add Case’>> 
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Een nieuw scherm klapt open waarop ‘CASE NUMBER’ ingevuld kan worden. Als je niets invult, ontstaat 

er een nummer door het programma gegeneerd.  

 

Bij TYPE kun je kiezen voor een: (‘individual’, ‘couple’, ‘family’ of ‘group’).  

START DATE is de datum waarop je start met de cliënt, meestal als je voor het eerst de ORS en SRS gaat 

afnemen. 

STATUS gaat erover of het een actieve cliënt betreft: 

 Open = actieve cliënt 

 Closed-planned = traject van de cliënt is afgesloten op reguliere wijze  

 Closed-unplanned = traject vd cliënt is afgesloten, maar niet op reguliere wijze; een drop-out 

 

DESCRIPTION hier kun je iets over de cliënt intypen, vrije tekst veld 

 

TAGS we hebben nog geen tags aangemaakt, maar in overleg kunnen we dat doen. Suggesties voor 

zinvolle tags zijn welkom! 

 

<<Klik op NEXT>> 

 

 

 

Een nieuw scherm klapt open waarop meerdere clientgegevens ingegeven kunnen worden. 
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<<KLIK OP  ‘+ ‘ (het plusje dus) onder ‘New Client’>> 

 

Als je op het plusje hebt geklikt, kun je de verdere clientgegevens intypen.  

 

FIRST NAME (is een verplicht veld) 

LAST NAME (is een verplicht veld) 

 

EMAIL (aan te raden als je met beeldbellen werkt, of als je wil dat de cliënt op eigen mobieltje de 

vragenlijst kan invullen. Client kan dan per email een link naar vragenlijst ontvangen) 

 

MOBILE (mobiele telefoonnummer, geen verplicht veld. Wel aan te raden als je met beeldbellen werkt, 

of als je wil dat de cliënt op eigen mobieltje de vragenlijst kan invullen. Client kan dan per SMS een link 

naar vragenlijst ontvangen) 

 

DOB (staat voor ‘Date Of Birth’ geboortedatum).  Je kunt deze op de volgende manier invoeren:  

Bijvoorbeeld: 02-03-1972 (dus met 2 cijfers voor dag en voor maand en met liggende streepjes). Op 

deze manier accepteert het systeem direct de geboortedatum. Let op: andere notaties worden niet 

geaccepteerd! 

 

GENDER (geeft een uitgebreid menu mbt gender) 

 

LANGUAGE (taal waarmee de cliënt de vragenlijst kan invullen, meestal dus ‘Dutch’) 

 

TAGS (nog niet van toepassing, zinvolle suggesties welkom) 

 

GDPR informed (het programma geeft de optie om te kunnen aanvinken of alle privacy informatie is 

gedeeld met de cliënt).  

 

<<KLIK OP ‘Save and Exit’>> om af te ronden. Je cliënt is nu ingevoerd in het programma! 
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Wat is het onderscheid tussen Case en Client?  

OpenFIT werkt met het onderscheid tussen CASE en een CLIENT. Onder een CASE kunnen meerdere 

cliënten vallen, bijvoorbeeld omdat er een ouder of partner van een client ook de ORS en SRS invult als 

‘collateral rater’ (“mede-invuller”).  

 

Een andere mogelijkheid is dat er meerdere episodes van behandeling zijn geweest. Een cliënt komt 

een bepaalde periode, de episode wordt afgesloten. Daarna komt dezelfde cliënt weer terug en kan een 

nieuwe episode aangemaakt worden onder hetzelfde CASE number. Aangeraden wordt om niet een 

lange episode met tussenpozen te maken, maar de aaneengesloten episoden af te sluiten en een 

nieuwe te starten.   

 

De cliënt krijgt een andere behandelaar, wat nu? 

Met ‘CHANGE OWNER’ kan de cliënt aan een andere behandelaar overdragen. Zodra de vorige 

behandelaar de cliënt aan jou heeft toegewezen met de knop ‘CHANGE OWNER’, verschijnt de cliënt 

automatisch in jouw Cliënten Lijst. Je ontvangt hiervan een emailnotificatie (als de vorige behandelaar 

dit heeft aangeklikt). De cliënt verdwijnt dan uit de Cliënten Lijst van de vorige behandelaar en deze 

medewerker kan geen gegevens meer inzien van de cliënt.  
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Tijdelijk programma op slot zetten zonder dat je hoeft uit te loggen 

Als je op ‘Lock’ drukt, gaat het scherm direct op een screensaver. Je logt dan niet uit, het programma 

blijft actief, maar de gegevens zijn niet meer zichtbaar.  

 

Zo ziet de screensaver eruit: 

 

 

 

 

Afsluiten van het programma 

Rechtsboven is de knop ‘Options’ 

<<KLIK OP ‘Options’>> 

Hierop opent een menu 

<<KLIK OP ‘Log Off’ 
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Een ORS en SRS meting afnemen 

 

Snelle afname van de vragenlijst, direct op het beeldscherm 

In het scherm met het overzicht van de caseload (‘Case and Client List’) kun je de juiste cliënt 

selecteren door op de juiste naam te klikken. Hierna kun je op Quick Survey klikken om naar de 

vragenlijsten te gaan.   

 

 

 

Kies vervolgens in het pop-up menu of je de ORS of de SRS wil afnemen. 

 

 

 

Hierna opent de vragenlijst direct op het beeldscherm. 
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Afname via een link (met opties om direct per email of SMS te versturen), bijvoorbeeld 

handig bij beeldbellen  

 

Om de ORS of SRS vragenlijst te versturen naar de cliënt via een link, dit kan handig zijn in het geval 

van beeldbellen.  

 

 

 

Als je het Case number hebt geopend, kom je in het overzicht met sessies en metingen van die cliënt. 

In het tabblad kun je checken of je de juiste cliënt voor je hebt.  

 

 

Klik op <<New Session>> om aan te geven dat er een nieuwe sessie met de cliënt is. Hierna opent een 

pop-up scherm waarin je meer detail kunt geven aan de sessie. Datum en tijdstip en wat voor sessie 

het betreft (face-to-face, via telefoon, online contact, of niet gespecificeerd).  

Klik hierna op <<SAVE>> 
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Zodra je op ‘Save’ hebt gedrukt, kom je weer terug in het ‘Sessions and Surveys’ menu. Je kunt nu op 

Survey klikken om naar de ORS of SRS vragenlijst te komen.  

 

 

Zodra je op ‘Survey’ hebt geklikt, krijg je 2 opties hoe je de vragenlijst bij de cliënt wil afnemen.  

-optie 1: de vragenlijst opent direct op het beeldscherm 

-optie 2: een link opsturen via email of via sms. Je cliënt kan de vragenlijst dan vanaf eigen computer,  

ipad of mobiele telefoon de ORS of SRS invullen.   
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Als je kiest voor optie 2: het opsturen van een link naar de vragenlijst opent het volgende menu: 

 

 

De cliënt krijgt de email of de SMS direct opgestuurd. De afzender van de email is 

‘noReply@acehealth.co. Zodra de cliënt de vragenlijst heeft ingevuld en op ‘opslaan’ drukt, kunnen de 

resultaten direct worden ingezien door zowel de cliënt als de behandelaar.  
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Waar kan ik de grafiek vinden met de ingevulde metingen?  

 

Na het invullen van de vragenlijst en het indrukken van ‘Opslaan’ onder de vragenlijst, kom je direct in 

een grafiek met alle ingevulde metingen (inclusief de zojuist ingevulde meting). Hier zie je een 

overzicht van alleen die vragenlijst. Klik op <<Opslaan en Volgende>> om verder te gaan. 

 

 

Je komt dan in het ‘Sessions and Surveys’ scherm terecht.  

Klik vervolgens op ‘Client View’ en de grafiek met ORS en SRS metingen verschijnt.  
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Als je in dit scherm naar beneden scrollt, zie je de verschillende subscores van de ORS en de SRS in 

staafdiagram en in cijfers.  

Subscores van de ORS/SRS in staafdiagrammen of in lijngrafiek (klik dan op Line Chart, zie pijltje)

 

En de subscores van de ORS/SRS in cijfers

 

Als er meer dan 5 metingen zijn geweest, kun je met het driehoekje  naar de volgende 5 

metingen gaan. Of met direct naar de laatste meting gaan.  


