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In de zon, ja maar veilig!

Enrichissez toujours plus vos connaissances
Nouveaux produits prochainement disponibles en ligne

De zonnige dagen zijn terug en het verlangen om in de zon te liggen laat niet op zich wachten! Maar om een

gouden teint te krijgen en in alle veiligheid vitamine D op te doen, is een aangepaste zonnebescherming

onontbeerlijk.

Iedereen weet dat de huid beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon essentieel is om

zonnebrand, vroegtijdige huidveroudering én het risico op melanoom te voorkomen. En toch gaan velen nog

steeds zonder bescherming de zon in of gebruiken niet de aangepaste zonnebescherming voor hun

huidtype.

Een goede bescherming tegen de zon is van het grootste belang. U staat als apotheker, in de frontlinie om

uw patiënten voor te lichten en hen raad te geven over de keuze van zonnebrandmiddelen. Maak van deze

gelegenheid ook gebruik om uw patiënten er op te wijzen hoe ze het best van de zon kunnen genieten

(vermijd de zon tussen 12 uur en 16 uur, breng zonnebrandcrème om de twee uur en na elke zwembeurt

aan, beperk de blootstelling van kinderen zoveel mogelijk, enz.).

Wenst u uw kennis over dit onderwerp aan te scherpen ? Volg onze e-learning module over

zonnebrandmiddelen door hier te klikken.
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Module immuniteit beschikbaar in MEI

De e-learning module over keelpijn werd zonder twijfel het vaakst gevolgd

Wij hebben het er al eerder over gehad, maar deze keer is het

concreet: de module over immuniteit zal in mei online worden

gezet.

Door de bijbehorende quiz correct te beantwoorden krijgt u 2

vormingspunten in het kader van de verplichte permanente

vorming voor apothekers.

Bezoek regelmatig de FarmaPlus website om de lancering van deze

e-learning module niet te missen!

Welke e-learning modules zijn het meest succesvol?
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2.354 apothekers geregistreerd op FarmaPlus en 5.278 certificaten afgeleverd

Nog niet geregistreerd op FarmaPlus?

Maak nu uw  gratis account aan op https://farmaplus-elearning.be/
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Huid van de zuigeling Zonnebrandmiddelen

Stoppen met roken
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