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Vorige maand kondigden we de aansluiting van twee nieuwe bedrijven bij FarmaPlus aan, namelijk Bayer

Consumer Health en Schwabe Pharma Belgium. Een paar weken geleden heeft zich nog een nieuw lid bij ons

gevoegd. Welkom aan A. Vogel van wie de gezondheids- en verzorgingsproducten binnenkort online

gepubliceerd zullen worden!

Welkom A. Vogel!

Sinds kort zijn wij verheugd samen te werken met Roularta Healthcare.

Hun tijdschrift "De Apotheker" richt zich uitsluitend tot officina- en

ziekenhuisapothekers. Elke maand kunt u het gezondheidsdossier van dit

tijdschrift in onze rubriek Nieuws terugvinden. Heeft u ooit het dossier

over slaap en slaapproblemen gelezen? En dat over stress en burn-out?

Raadpleeg ze nu en vergroot uw kennis zodat u uw patiënten praktische

raad kan geven voor een doeltreffende behandeling.

School u bij dankzij de gezondheidsdossiers
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Nieuwe module binnenkort online: stoppen met roken

In de komende weken zal een nieuwe e-learningmodule online beschikbaar zijn. De module bespreekt het

thema verslavingen en meer specifiek, stoppen met roken. De rol van het apotheekteam bij rokers is

meervoudig: de patiënt bewust maken van de noodzaak te stoppen met roken, hem informeren over de

gevolgen van roken voor de gebruikte geneesmiddelen, zijn gezondheid of zijn omgeving, en hem

begeleiden bij het proces van stoppen met roken.

Bezoek regelmatig https://farmaplus-elearning.be/ om er zeker van te zijn dat u deze nieuwe module niet

mist

Maak nu uw account aan op

https://farmaplus-elearning.be/

Ken u ons e-learning platform nog niet ?

Zin om u gratis, eenvoudig en op uw eigen tempo bij te scholen?
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Stats

2.935 apothekers al geregistreerd op FarmaPlus

4.789 certificaten afgegeven aan 991 gebruikers 

Aantal gebruikers/e-learningmodule

sinds januari 2021
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14 Constipatie Diarree

Keelpijn Hoest

Voedselovergevoeligheid Prikkelbare darm

Slaapeloosheid Stress

Atopische dermatitis Acne

Osteoporose Menopauze

Huid van de zuigeling ZonnebrandmiddelenTOTAAL: 184

Sinds januari 2021 tellen wij 883 gebruikers waaronder 800 nieuwe gebruikers

Maar wie zijn ze eigenlijk?!

Leeftijd

47%

53%
Vrouwen

Mannen
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