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Vormingsmodule

  Hoe dan?
Door deel te nemen aan een online opleidingsmodule!
De eerste module gaat over diarree. 

  Wie is FarmaPlus?
De vzw FarmaPlus is de vereniging die enerzijds de vertegenwoor-
digers van de producenten van gezondheids- en verzorgingspro-
ducten (bedrijven) en anderzijds de apothekers bij elkaar brengt. De 
website is een aanspreekpunt voor alle leden van het apotheekteam. 
Up-to-date content en een e-learning-website bieden de mogelijk-
heid om op een zeer eenvoudige en interactieve manier de kennis 
over gezondheids- en verzorgingsproducten actueel te houden.
De website maakt deel uit van de permanente vorming van apothe-
kers (en die van hun assistenten) en is van plan een oplossing voor 
te stellen voor gezondheidsproblemen en klachten in de context 
van zelfmedicatie en waarvoor de patiënten hoofdzakelijk de me-
ning van het apotheekteam vragen.

De FarmaPlus e-learnings zijn erkend als 
permanente vorming voor de apothekers. 
Geen droge, theoretische stof maar wel 

degelijk kennis die meteen van pas komt in 
het dagelijks advies in uw apotheek.

WILT U MEER WETEN, NEEM DAN DEEL
AAN DE VOLLEDIGE TRAININGSMODULE.

PRAKTISCH: log in op www.farmaplus.be
> Alle titularis-apothekers en hun medewerkers kunnen 
een individuele toegangscode krijgen waarmee ze ver-
binding kunnen maken. De training is toegankelijk voor 
alle apotheekteams.

Nathalie Evrard

Een nieuwe afspraak
in de Farmassistente.
Vanaf dit juninummer wil de vzw FarmaPlus 
uw kennis over de verzorgings- en 
gezondheidsproducten en de kwaliteit 
van het advies bij de afl evering van deze 
producten, verbeteren. 

De belangrijkste oorzaak van diarree
bij een kind (in België) is:

F  Het rotavirus. 
F  Melk. 
F  E.Coli. 

Bij diarree is het aanbevolen om:

F  24 uur niet te eten. 
F  De gewone voeding verder te zetten. 
F  Enkele uren te wachten voor een behandeling

te starten.

Wat zijn de symptomen van uitdroging?

F  Koorts zonder zweet en wenen met tranen. 
F  Minder plassen en een minder alert kind.
F  Wat ingevallen ogen en fontanel en koorts met 

overmatig zweten.

Welk van deze planten behandelt diarree?

F  Cascara. 
F  Bosbes.
F  Groot kaasjeskruid.

Een 5-maanden oude baby heeft diarree: 
welke behandeling dringt zich op?

F  U verwijst hem/haar door naar de kinderarts.
F  U adviseert een hydratatie-oplossing en probiotica.
F  U raadt druppels loperamide en een hydratatie-

middel aan.

Controleer of uw antwoorden juist zijn
en de opmerkingen bij de antwoorden op
www.farmaplus-elearning.be

Eerste
module

over
diarree.

VRAAG / ANTWOORD

Wat weet u over diarree?
Doe deze test…
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