
Axxon – app 

 

Handleiding 

 

Als patiënt 

1. Selecteer uw taal 

2. Selecteer: ik ben patiënt, klik op volgende 

 

                     

3. Geef u gsm-nummer in en ga akkoord met algemene voorwaarden. Dit is nodig om 

een verificatiecode te krijgen. Gebruikt u android, dan wordt deze code automatisch 

ingevuld. Gebruikt u iOS, dan dient u deze zelf in te geven na ontvangst van een sms. 

   

4. Update uw profiel: vul uw gegevens in; bij geboortedatum kan u via een dubbelklik op 

het jaartal sneller naar uw geboortejaar scrollen. 

5. Eens ingelogd, komt u op een hoofscherm, hier kan u een therapeut opzoeken 

- Op basis van naam 

- Op basis van afstand 

- Op basis van specialisatie, taal en geslacht, dit kan door op de filterknop te duwen 



       

6. Selecteer, indien nodig, de gewenste filters en klik op toepassen 

7. Vervolgens krijgt u een lijst met therapeuten 

8. Klik op de gewenste therapeut 

9. U ziet de gegevens van de therapeut 

10. Van hieruit kan u rechtstreeks telefonisch contact opnemen, een e-mail sturen of 

naar de website van de therapeut gaan. 

 

11. Onderaan ziet u nog enkele items staan 

- Partners. 

- Sponsors 

- Account 

12. Bij account kan u uw persoonlijk profiel wijzigen, uw afspraken nakijken, 

betaalgegevens toevoegen en nieuwsberichten lezen. 

 

   

 



Als therapeut 

1. Selecteer uw taal 

   

2. Selecteer: ik ben therapeut, klik op volgende 

3. Log in met uw AXXON gebruikersnaam en paswoord 

 

4. U komt op de home-pagina, hier kan u uw eventuele afspraken zien 

 

5. Links onderaan ziet u verschillende icoontjes 

- Home 

- Therapeut 

- Partners 

- Sponsors 



- Account 

6. Bij Therapeut kan u therapeuten opzoeken. 

- Op basis van naam 

- Op basis van afstand 

- Op basis van specialisatie, taal en geslacht, dit kan door op de filterknop te duwen 

 

     

7. Bij Account kan u uw persoonlijke gegevens aanpassen 

- Profiel: persoonlijke gegevens 

Opmerking: indien u uw website ingeeft, deze beginnen met http:// 

- Lidmaatschap kaart: uw persoonlijke QR-code 

- News: hier ontvangt u de laatste nieuwe berichten 

     


