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NUTRiPORTAL 
Voor jou én je voedingsprofessional

Een persoonlijke aanpak is de key in verandering 
 van eet-, beweeg- en leefgewoonten. Dit ter

preventie, maar ook bij ziekte.
 

Geloof jij ook in personal nutrition and lifestyle,
dus voeding en leefstijl die is afgestemd op
iemands persoonlijke gezondheid, leefstijl,

genetica, omgeving, waardes en gedrag?
 

Kies dan een praktijk op het Nutriportal platform
om je te begeleiden. De online tool heeft als doel
de communicatie tussen voedingsprofessional en

jou als cliënt te bevorderen. 
 

NUTRiPORTAL is geschikt voor face2face
begeleiding, online of hybride begeleiding.

 



Voor wie?
 

Voor alle diëtisten, voedingsdeskundigen,
coaches en therapeuten.  

Het is tijdbesparend, kostenbesparend, veilig en
professioneel.

(veel gestelde vragen)
 

Voor iedereen die onder begeleiding is of
wilt zijn bij de voedingsprofessional. 

Een betere motivering, meer inzicht in eigen
patronen en een frequenter contact.

 
 
 
 
 

https://www.nutriportal.eu/
https://www.nutrilink.eu/veel-gestelde-vragen-over-het-platform/


Door de ontwikkeling
van een online tool

voor jou én je coach is
een persoonlijke

aanpak gegarandeerd
en behaal je vaker je

doelstellingen.

Frequenter contact,
meer inzicht

Heb je nog geen
persoonlijke coach?
Zoek dan eerst een

praktijk 
die bij je past. 

 

Zoek een diëtist (bij
medische indicatie),

voedingsdes-
kundige, coach of

therapeut
Via NUTRiPORTAL kan

de coach jou veilig
opvolgen, zodat je het
gevoel krijgt om van
dichtbij te worden

gecoacht.

Online



Plan een afspraak voor een
gesprek in de praktijk of

voor een online gesprek. Of
schrijf je in voor een

workshop.
 

Vul je intakeprofiel in, zodat
er tijdens je eerste gesprek
geen tijd verloren gaat aan
bevraging van persoons- en

leefstijlgegevens. 
 

Afspraak

Noteer je eet-, leefstijl-,
beweeggewoonten en

eventuele klachten en/of
plan je weekmenu vooruit.
Jouw coach blijkt speciale

overzichten, maakt
conclusies en geeft feedback

en tips. 

Dagboek
Ontvang je documenten

veilig in jouw account. Stel
ook de vragen aan je coach

via de nutrimail. 

Persoonlijke mail en
documenten 



https://www.nutriportal.eu
Vele gingen je al voor.

 
Je bent niet alleen. Werk samen met jouw

voedingsdeskundige, dietist, therapeut of coach!
 

Ben jij op zoek naar een professional?
Zoek een praktijk die bij je past en maak direct

een afspraak.
 

Ben je voedingsprofessional? 
Sluit je aan op het Nutrilink Platform 

Ga naar Nutriportal

https://www.nutriportal.eu/
https://www.nutriportal.eu/
https://www.nutrilink.eu/
https://www.nutrilink.eu/
https://www.nutriportal.eu/


Betrouwbaar van jouw
praktijk!

Betrouwbare berichten, tips en recepten op jouw
dashboard. Ze zijn afkomstig van jouw praktijk. 



WE DOEN HET SAMEN!

 Wij, Nutrilink, willen excellente diensten,
integrale samenwerking en perfecte

kennisdeling bereikbaar maken voor alle
Vlaamse en Nederlandse

voedingsprofessionals, waardoor zij in
staat zijn hun doelgroep lekker,

verantwoord en gezond te laten eten. Dit
zal indirect een bijdrage leveren aan een

groeiend welzijn en gezondheid van
mensen.

https://www.nutrilink.eu/
https://www.nutriportal.eu/


CONTACT

https://www.nuttrilink.eu
NUTRiLINK

info@nutrilink.eu
Email Adres:

Ga naar Nutriportal

https://www.nuttrilink.eu/

