
Stappenplan installeren Ommetje app

Wat is de app ‘Ommetje’ precies?
De app ‘Ommetje’ stimuleert je om dagelijks een ‘ommetje te maken’. Het is ontwikkeld door
de Hersenstichting in samenwerking met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Voor
elk ommetje dat je maakt, kun je punten verdienen en daarmee strijden tegen andere
mensen uit je team. Het helpt je om dagelijks in beweging te blijven!

Stap 1: download de app
Ga naar de Apple of Google Play Store en zoek op ‘Ommetje lopen’. Vervolgens kun je de
app (gratis) downloaden.

Stap 2: maak een account
1. Open de app en klik op de knop ‘account aanmaken’. Heb je al een account? Klik

dan op inloggen.

2. Kies een gebruikersnaam waarmee je zichtbaar wilt zijn. Let op: deze naam kun je
niet meer aanpassen tijdens het gebruiken van de app.

3. Er wordt gevraagd of je mee wilt doen in een team. Hier kies je ‘ja’ en vul je de
teamcode ELF9G in. Heb je al een ommetje account? Dan kun je je in het team
‘Vlaardingers’ inschrijven door in het startscherm van de app te klikken op
‘teambeheer’ en vervolgens ‘team toetreden’. Je kunt dan ook de code invoeren.



4. Vul je e-mailadres in en kies een wachtwoord.

5. Kies een naam waarmee je in de app aangesproken wilt worden. Deze is niet
zichtbaar voor andere gebruikers van de app, maar wordt gebruikt om je in de app
wat persoonlijker te kunnen aanspreken.

6. Kies of je notificaties wilt ontvangen of niet. Als je voor ‘ja’ kiest, betekent dit dat de
app je berichtjes mag sturen om je bijvoorbeeld te herinneren dat je weer een
ommetje moet gaan lopen. Als je dit liever niet wilt, kies je voor ‘nee’.

7. Als laatste wordt gevraagd of je akkoord gaat met de privacyvoorwaarden. Het is
raadzaam deze even door te lezen.

8. We kunnen starten!

Stap 3: gebruik van de Ommetje app
Bij het openen van de ‘Ommetje’ app, kom je op het startscherm. Je kunt daar meerdere
dingen doen.

1. Een ommetje starten
Om te beginnen met het lopen van een ommetje, klik je op ‘start ommetje’. De timer
gaat dan lopen. De app vraagt vervolgens om je locatie te mogen tracken, zodat ze
kunnen zien dat je in beweging bent.



2. Je plek in de ranglijsten bekijken of meedoen in een team
Als je een stuk naar beneden scrollt, zie je de ranglijsten en teams waarin je
meedoet. Door op ‘bekijk ranglijst’ te klikken, kun je de gehele ranglijst zien.
Wanneer je op de knop ‘team beheer’ klikt, kun je een team toevoegen, maar ook
zien in welke teams je meedoet. Meedoen in het team ‘Vlaardingers’? Op 22 februari
komt de teamcode online op www.stichtingvib.nl/ommetje.

3. Extra punten en medailles verdienen.
Wanneer je weer verder scrollt, zie je een overzicht met verschillende medailles. Los
van de punten die je krijgt voor ommetjes lopen, kun je ook extra punten vinden. Dit
bijvoorbeeld door ‘s ochtends voor 9.00 uur te gaan lopen (Vroege Vogel) of door
meerdere dagen achter elkaar een ommetje te maken (Reeks). Zelfs het delen van
de app levert punten op. Door op de medailles te klikken, krijg je meer informatie.

http://www.stichtingvib.nl/ommetje


4. Statistieken en ommetjes bekijken
Wanneer je om ‘bekijk statistieken’ klikt, kun je zien hoeveel ommetjes je hebt
gelopen en hoeveel uur dit in totaal is geweest. Daarnaast zie je er ook hoeveel
dagen achter elkaar je al een ommetje hebt gemaakt en wat je langste reeks is
geweest. Leuk om bij te houden!

Als je klikt op ‘bekijk je ommetjes’, kun je zien welke route je hebt gelopen (mits je je
locatievoorzieningen aan hebt staan). Zo kun je al je gelopen routes nog eens
terugkijken.


