Geloof j ook in Personal Nutrition, exercise,
lifestyle and motivation ?
Ben j er klaar voor om jouw prakt k te laten
groeien ,winstgevender te maken en een
gegarandeerde constante kwaliteit te leveren?

alles bij de hand...

Ontdek waarom meer dan 400
voedingsdeskundigen en diëtisten voor
Nutrilink gekozen hebben.

https://www.nutrilink.eu

Sterk op inhoud

Voedingswaarde

NUTRiDIETIST en NUTRiCONSULENT zijn ontwikkeld door en
voor voedingsdeskundigen en diëtisten.
Het beschikt over alle benodigde functionaliteiten voor de
praktijk, met onder andere dossierbeheer, onderzoek met
metingen en vragenlijsten, behandelplan, opvolging, verslagen,
voedingsberekeningen, boekhouding, vergadermodule, ecoaching programma's, training, agenda,....

Bereken je schema’s en
menu’s. Voeg zelf.
voedingsmiddelen toe. Zoek
op conditie. Er zijn allerlei
outputs en er is zelfs een
aparte recepten
berekeningsmodule.

Cliënt staat centraal

> 70 nutriënten, grote voedingsmiddelendatabase

Professionaliteit en kwaliteit
Met NUTRiCONSULENT/ NUTRiDIETIST voldoe jij aan de
normen voor het cliëntendossier.

Geen no shows
Je cliënt krijgt een bevestigingsmail en herinnering
van de afspraak.

Online

Windows, Mac, Tablet, Telefoon, Cloud, Veilig, Back-ups

Al jouw informatie in
het systeem!

Beveiligde nutrimail, Videobellen , Dagboek, Intake vragenl st, Afspraken,...

Facturatie, kasboek en omzetoverzichten voor je
boekhouder.

Omzetoverzichten, Online betaallink

https://www.nutrilink.eu

Zet je naam in het systeem en begin
direct! Je kan het systeem gedurende
de tijd verder personaliseren. Verberg
de functies die niet voor jouw
specialisatie van toepassing zijn en
maak eigen templates.
Heb je vragen? De supportdesk staat
7 dagen per week klaar om je te
ondersteunen.

Via de gekoppelde NUTRiPORTAL
APP kan jij je cliënt veilig online
opvolgen, zodat hij of zij het gevoel
krijgt om van dichtbij te worden
gecoacht. Deel ook al je
documenten, behandelplan en het
consultverslag.

Boekhouding

Gebruiksvriendelijk

Laat je recepten, menu's,
powerpoints, brochure's, etc. direct
op je scherm zien en/of stuur het
veilig naar je cliënt.
Gebruik de templates om een
behandelplan of dagschema te
maken. Gebruik ICF om het
kernprobleem te formuleren en
gebruik o.a. de standaarden voor
een verslag naar de huisarts, welke
je via e-health verzend .
Protocollen, Templates, e-Health

Ben je startende? Vraag dan naar het speciale tarief (start up en
grow up)
Lid van een beroepsvereniging? vraag naar de kortingen.
Al gebruiker van Nutriconsulent of Nutridietist? Draag een nieuwe
gebruiker aan en geniet van een gratis maand.
Mail naar info@nutrilink.eu vvoor meer informatie.
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