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NIEUWE module online beschikbaar

De module over wondverzorging staat online op ons platform!

Wanneer moet een antisepticum gebruikt worden? Welk verband kiezen?

Welk advies aan uw patiënten geven? Hoe moeten littekens behandeld

worden ? Wanneer moeten uw patiënten naar een dokter gestuurd worden?

Klik nu HIER om bij te scholen

Stress is van levensbelang… maar stress is ook dodelijk!

Wat kunt u in de apotheek doen voor een gestreste patiënt? Als

apotheker kunt u specifieke vragen stellen om de toestand van uw

patiënten te begrijpen en hen te helpen. Een zware medicamenteuze

behandeling is niet altijd nodig ; er bestaan inderdaad lichtere

alternatieven die zeer effectief zijn.

Ontdek onze e-learningmodule over stress en test nadien uw kennis door

aan de bijbehorende quiz deel te nemen.

Klik HIER

Het begrip stress is nogal complex omdat het fenomeen niet tot een bepaald vakgebied, geneeskunde,

biologie, neurowetenschappen of psychologie behoort, maar doorheen al deze disciplines loopt. Stress vereist

dan ook een globale en interdisciplinaire benadering die zowel de fysiologische als de psychologische visies

samenbrengt. Om meer te weten, neem een kijkje op het trainingsdossier over stress gepubliceerd in het

laatste nummer van Farmassistente en beschikbaar onder onze rubriek Nieuws.
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De zorg aanpassen voor de oudere patiënten

De zorg voor een bejaarde patiënt heeft een aantal specifieke kenmerken die goed bekend zouden moeten

zijn. Terwijl sommige ouderen fit en onafhankelijk zijn, hebben anderen zwakheden zoals functionele

beperkingen, een afname van de aanpassings- of anticipatiecapaciteiten ten gevolge van fysiologische

veroudering, chronische ziekte(n) en de leefomgeving. Het opsporen van deze zwakheden is essentieel ; er

kunnen corrigerende maatregelen worden genomen om de gezondheid van deze oudere patiënten te

verbeteren. In zijn laatste nummer wijdt Farmassistente een gezondheidsdossier aan oudere patiënten. Om

deze te ontdekken, bezoek ons platform of klik hier.

Een van de specifieke pathologieën van ouderdom is osteoporose.

Vooral door de vergrijzing van de bevolking en de langere

levensverwachting groeide osteoporose nu uit tot een groot probleem

voor de volksgezondheid. In de apotheek kunt u deze patiënten

proberen te identificeren en dan bewust te maken van het verhoogde

risico en aanraden preventieve maatregelen te volgen (gezonde

voeding, niet roken, bewegen, enz.)

Pssst… Wist u dat FarmaPlus een e-learningmodule over osteoporose aanbiedt?

Klik nu HIER en start bij te scholen!
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Prettige
Sinterklaas!

Nog niet geregistreerd op FarmaPlus?

Maak nu uw  gratis account aan op https://farmaplus-elearning.be/
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