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Februari 2020 
 
Beste NUTRiLiNK SOFTWARE gebruiker, 
 
Graag bereiden wij je via een aantal handleidingen voor op de komst van jouw nieuwe online 
agenda. De online agenda is een onderdeel van NUTRiPORTAL. 
Wij noemen dit jouw Health Coach Tool.  
 

  
 
 
De agenda van NUTRiPORTAL heeft heel wat nieuwe opties, onder andere:   

§ Zonder inloggen een afspraak maken. 
§ Client geeft toestemming aan praktijk en gaat akkoord met voorwaarden/ privacy 

policy. 
§ Mijn praktijk pagina, waarin je je praktijk voorsteld. 
§ Secretariaat account kan afspraken maken op locatie(s). 
§ Een intake profiel die de cliënt kan invullen en jij kan aanvullen. 
§ Email templates kunnen aangepast worden. 
§ Nieuwsbrief op scherm van nutrilink en goedkeuring mogelijk. 
§ Dashboard van coach en cliënt. 
§ Workshops naam is hernoembaar. 
§ Repeterende afspraken zijn geavanceerd en ook voor workschops. 
§ Cliënt heeft ook een kalenderstream. 
§ Design is veranderd. 

 
Bekijk gerust de online agenda van onze demopraktijk: 
https://demo.nutriportal.eu 
 

 
We hebben vragen gekregen wat de NUTRiPORTAL nog meer te bieden gaat hebben. Achter 
de schermen staat het er al veel klaar. De volgende modules: 

§ Eetdagboek 
We leveren eerst het eetdagboek gericht op voedingsmiddelen en eetgedrag op. Er 
zijn handzame overzichten voor gebruik van het eetdagboek tijdens je coaching 
gesprekken. In een later stadium zal er een berekend voedingsdagboek aan 
toegevoegd worden.  

§ Metingen 

DEMOPRAKTIJK Admin coach Coach Cliënt 1 Client2 
inlognaam admincoach@nutrilink.eu coach@nutrilink.eu client1@nutrilink.eu client2@nutrilink.eu 

wachtwoord 123456789 123456789 123456789 123456789 
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Hier kan de cliënt gegevens in kwijt, maar ook jij als coach (koppeling met 
praktijksoftware). Denk hierbij aan gewicht, lengte, BMI, vetmassa, upload van 
analyses. Ook bloedwaarden worden aan de metingen toegevoegd. 

§ Adviesdossier 
Hier kan je als coach je gegevens uploaden (vanuit de praktijksoftware) of invullen: 

o Dagschema 
o Afspraken van consultatie 
o Infoblad 
o Recept 
o Menu 
o Overig 

§ Beweegdagboek 
§ Notificaties/ nieuwsbrief 
§ Vervolg eetdagboek met nutriënten en koppeling praktijksoftware 
§ Chat  
§ Betalingen 
 
 

 


