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KORTE BERICHTEN

De advertenties mogen niet in concurrentie 
zijn met de APB-diensten en/of strijdig zijn 
met de algemene belangen verdedigd door 
de APB. Om deze redenen kan elke inlassing 
geweigerd worden door de verantwoordelijke 
uitgever. Onafgezien van deze voorwaarden 
berust de verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van de opgenomen reclame bij de firma die de 
advertentie plaatst en niet bij de uitgever.
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Farmaplus I Nieuw aanbod: content 
bestemd voor het grote publiek
De vzw Farmaplus breidt zijn activiteiten uit dankzij een samenwerking tussen apothekers  
en ondernemingen in de sector van de parafarmacie. Zo kan ze de apotheker beter 
ondersteunen in zijn adviserende rol. Voortaan kan je gebruikmaken van informatiemateriaal 
bestemd voor het grote publiek!

Aanvankelijk werd de vzw Farmaplus 
gecreëerd om het “APB-label” te 
promoten voor niet-geneesmiddelen, tot 
de activiteiten in 2010 een andere richting 
insloegen. Drie jaar geleden lanceerde ze 
een e-learning platform dat apothekers de 
mogelijkheid biedt om, thuis of in de 
officina, vorming per thema te volgen. 
De geboden informatie is kwaliteitsvol,  
en wordt geschreven en gevalideerd door 
apothekers en specialisten uit de 
verschillende domeinen die aan bod 
komen. Een vormingsmodule duurt 
ongeveer één uur en eindigt steeds met 
een toets om de verworven kennis aan te 
tonen, zodat je recht hebt op 2 credits voor 
navorming. Momenteel zijn er al 
12 thema’s waarin je je kan verdiepen en 
nog heel wat nieuwe modules zijn in 
de maak.

Het advies van de apotheker  
ondersteunen
Omdat de meerderheid van de 
apothekers die ingeschreven zijn op het 
platform reeds de meeste modules 
hebben gevolgd, wil Farmaplus haar 
activiteiten uitbreiden. Gezien de rijkdom 
aan materiaal dat er al is, kwam het idee 
om dat in een toegankelijke versie te 
gieten en aan het grote publiek aan te 
bieden, niet als een verrassing. De 
apotheker kiest om dat materiaal al dan 
niet te gebruiken om zijn advies aan 
patiënten te ondersteunen en versterken.

De eerste zes modules van dat nieuwe 
aanbod zijn midden juni gelanceerd:

1. Droge hoest

2. Slijmhoest

3. Keelpijn

4. Diarree

5. Osteoporose

6. Atopische dermatitis

Het informatiemateriaal is beschikbaar 
in PDF-formaat en kan afgedrukt worden 
of online gedeeld worden via de sociale 
mediakanalen of de website van de 
apotheek. Pharmacy Online, Apotheek.be 
en Ophaco sloten reeds een akkoord om 
de inhoud via hun respectieve netwerken 
te verspreiden. De website farmaplus.be 
zal aangepast worden om het publiek 
toegang te bieden tot de nieuwe 
informatiemodules.

We herinneren er nog even aan dat je 
geregistreerd moet zijn om gebruik te 
maken van het e-learning platform van 
Farmaplus. Beschik je nog niet over een 
login, dan kan je dat online aanvragen 
(via de link onderaan dit artikel). 
Daarvoor heb je enkel het APB-nummer 
van je apotheek nodig.

 Info
http://www.farmaplus-elearning.be/nl/

D-vital® forte 
in zakjes en kauwtabletten
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
D-vital forte orange1000 mg/880 I.E., kauwtabletten

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Elke kauwtablet bevat: 2.500 mg calciumcarbonaat (equivalent met 
1.000 mg calcium). 8,8 mg cholecalciferolconcentraat (poedervorm) 
(equivalent met 22 microgram cholecalciferol = 880 IE vitamine D3).
Hulpstoff en: Elke kauwtablet bevat 1,00 mg aspartaam, 119,32 mg 
sorbitol, 370,00 mg isomalt en 1,694 mg sucrose. Voor een volledige 
lijst van hulpstoff en, zie rubriek 6.1.

FARMACEUTISCHE VORM
Kauwtabletten. Ronde, witte tabletten met glad oppervlak en een 
breuklijn. De tabletten kunnen in gelijke helft en worden verdeeld.

KLINISCHE GEGEVENS

Therapeutische indicaties
D-vital forte orange1000 mg/880 I.E., kauwtabletten zijn geïndi-
ceerd:
- voor de preventie en de behandeling van een tekort aan vitamine 
D en calcium bij ouderen
- als supplement van vitamine D en calcium als bijkomende behande-
ling bij een specifi eke behandeling van osteoporose bij patiënten met 
een risico op een tekort aan vitamine D en calcium.

Dosering en wijze van toediening
Dosering
Volwassenen en ouderen
1 kauwtablet per dag (overeenstemmend met 1.000 mg calcium en 
880 IE vitamine D3).
Pediatrische Populatie
D-vital forte orange 1000 mg/880 I.E., kauwtabletten zijn niet be-
doeld voor gebruik bij kinderen of adolescenten (zie rubriek 4.3).
Dosering bij patiënten met een verminderde leverfunctie
Geen aanpassing van de dosis is vereist
Dosering bij patiënten met een verminderde nierfunctie
D-vital forte orange 1000 mg/880 I.E., kauwtabletten mogen niet 
gebruikt worden bij patiënten met een ernstige nierinsuffi  ciëntie (zie 
rubriek 4.3, contra-indicaties).
Dosering tijdens de zwangerschap
Tijdens de zwangerschap mag de dagelijks ingenomen hoeveelheid 

calcium niet hoger zijn dan 1.500 mg en de dagelijks ingenomen ho-
eveelheid vitamine D3 niet hoger zijn dan 600 IE. Daarom mag de 
dagelijkse dosis van een halve tablet niet overschreden worden (zie 
rubriek 4.6).
Wijze van toediening
Oraal gebruik.
D-vital forte orange 1000 mg/880 I.E., kauwtabletten mogen op 
gelijk welk ogenblik, met of zonder voedsel genomen worden. De 
kauwtabletten moeten gekauwd en doorgeslikt worden.

Contra-indicaties
- Overgevoeligheid voor de actieve stoff en of voor een van de hulp-
stoff en
- Hypercalciurie en hypercalcaemie en ziekten en /of toestanden die 
leiden tot hypercalcaemie en/of hypercalciurie (bijv. myeloom, bot-
metastasen, primaire  hyperparathyroïdie, langdurige immobilisatie 
gepaard gaande met hypercalciurie en /of hypercalcaemie)   
- Nefrolithiasis
- Nefrocalcinosis
- Hypervitaminose D
- Ernstige vermindering van de nierfunctie
Wegens het hoge gehalte aan vitamine D is het gebruik bij kinderen 
of adolescenten niet aanbevolen.

Bijwerkingen
De evaluatie van bijwerkingen is gebaseerd op de volgende defi nities 
van frequentie:
Zeer vaak  (≥1/10)
Vaak     (≥1/100 tot <1/10)
Soms    (≥1/1,000 tot <1/100)
Zelden     (≥1/10,000 tot <1/1,000)
Zeer zelden  (<1/10,000)
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Immuunsysteemaandoeningen
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald): overgevoeligheidsreacties zoals angioedema of larynx-
oedeem.
Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Soms: hypercalciëmie, hypercalciurie.
Zeer zelden: meestal waargenomen bij overdosering, zie 4.9: 
melk-alkalisyndroom
Maagdarmstelselaandoeningen

Zelden: misselijkheid, diarree, buikpijn, constipatie, winderigheid, 
opzetting van de buik, dyspepsie.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zelden: uitslag, jeuk, urticaria.
Andere speciale populatie
Patiënten met nierinsuffi  ciëntie: mogelijk risico op hyperfosfatemie, 
nefrolithiase en nefrocalcinose. Zie rubriek 4.4.
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelij-
ke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen 
voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt ver-
zocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale 
meldsysteem: 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidspro-
ducten
Afdeling Vigilantie : -EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

Farmacotherapeutische categorie: 
Combinatie van calcium met andere geneesmiddelen, ATC code: 
A12AX

Aard en inhoud van de verpakking
De kauwtabletten zijn beschikbaar in strips van gelamineerd alumi-
niumfolie in de volgende verpakkingsgrootten: 30, 90 kauwtabletten
Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel ge-
bracht.

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN
 Will-Pharma - Rue du Manil 80 - B-1301 Wavre

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN
BE420901

DATUM VAN HERZIENING/GOEDKEURING VAN DE TEKST
Datum van herziening: 11/2018

AFLEVERINGSWIJZE: zonder voorschrift 

Kauwen tegen calciumtekort?*

NIEUW!  D-vital® forte kauwtabletten 1000/880

D-vital® forte
in zakjes en kauwtabletten

Calci-BoneD3® 
wordt vervangen door 

D-vital® forte 
kauwtabletten

D-vital forte 1000/880 90 kauwtabletten: 37,00€ 

* bij osteoporose en bij ouderen
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