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Welke zorgrituelen voor kinderen?

Enrichissez toujours plus vos connaissances

Vorige maand vestigden wij uw aandacht op het belang van een goede bescherming tegen de zon door het

gebruik van een aangepaste zonnebescherming. FarmaPlus biedt in dit kader een e-learningmodule aan. Een

aanrader met het oog op de naderende zomer. Klik hier voor meer info.

Zoals u waarschijnlijk weet, is de huid van kinderen zeer gevoelig, veel kwetsbaarder en fragieler dan die van

volwassenen. Zonnebrand tijdens de kinderjaren heeft een invloed op de kans op het ontwikkelen van

huidkanker op volwassen leeftijd. Aarzel niet om hierop aan te dringen bij uw patiënten met jonge kinderen.

Zorg dragen voor hun huid, door de juiste hydratatie- en zonbeschermingsmaatregelen te nemen, is

essentieel vanaf de eerste maanden!

De kinderhuid is een complex onderwerp waarvoor FarmaPlus u de mogelijkheid biedt om uw kennis uit te

breiden. Atopische huid, luieruitslag, psoriasis, waterpokken, mazelen, ... allemaal klassieke kwaaltjes

waarmee jonge ouders op een dag worden geconfronteerd en waarvoor uw goede raad van onschatbare

waarde zal blijken te zijn.

Kent u alle bijzonderheden van de

kinderhuid en de aan te bevelen

behandelingen?

Indien dit niet geval is, of als u uw

kennis wenst op te frissen, bezoek dan

ons e-learning platform of klik hier.
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Begeleid uw zwangere patiënten!

De laatste editie van het tijdschrift "De Apotheker" bevat een

gezondheidsdossier over zwangerschap en legt de nadruk op de

belangrijke rol van de apotheker bij de begeleiding van de

zwangerschap.

Als gezondheidswerker staat u in eerste lijn om mensen bewust te

maken van de beste manier om een zwangerschap uit te dragen,

van de geneesmiddelen die al dan niet moeten worden genomen,

van het dieet dat moet worden gevolgd en van de levensstijl die

aangeraden is zodat deze bijzondere periode in gunstige

omstandigheden verloopt, zowel voor de moeder als voor de baby.
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Meer info in het gezondheidsdossier beschikbaar onder ons rubriek Nieuws of door hier te klikken.

Nieuwe modules aangekondigd

Goed nieuws: twee nieuwe e-learning-modules worden momenteel geschreven en

zouden tegen eind 2022 beschikbaar moeten zijn! Een van deze modules zal aan

wondverzorging gewijd zijn , de andere aan noodanticonceptie. Wij kunnen u nog

geen datum geven voor hun release, maar u wordt uiteraard op de hoogte

gehouden via onze maandelijkse nieuwsbrief :-)

Welke producten raadt u jonge en toekomstige moeders aan?

Het aanbod van gezondheids- en verzorgingsproducten voor baby's

en zwangere vrouwen is vrij breed en het is uw rol uw patiënten zo

goed mogelijk te adviseren bij de aankoop van deze producten.

Zoals eerder aangehaald is de babyhuid overgevoelig en moet ze

met geschikte, natuurlijke, zachte en parfumvrij producten worden

verzorgd.

Op onze Producten pagina kunt u zoeken op het specifiek

gezondheidskwaaltje « Moeder- en kinderhuid ». U vindt een

aantal producten die u zonder aarzelen aan uw patiënten kunt

aanbevelen.

Nog niet geregistreerd op FarmaPlus?

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