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Vorige maand voerde FarmaPlus een grote tevredenheidsenquête uit bij de Belgische apotheken om uw

behoeften beter te begrijpen en om in de toekomst beter aan uw verwachtingen te kunnen voldoen.

De ontvangen feedback geeft ons een overzicht van de positieve punten van het platform en van wat wij

kunnen verbeteren om aan uw wensen tegemoet te komen.

Hartelijk dank aan alle apothekers/assistenten die de tijd hebben genomen om onze enquête in te vullen!

Wat blijkt uit ons tevredenheidsenquête?

Wat zien we …

> Veel van de respondenten hebben FarmaPlus leren kennen

dankzij onze maandelijkse nieuwsbrief, die 1 jaar geleden werd

gelanceerd

> Gemiddeld bezoekt u de FarmaPlus website één keer per maand

en bent u tevreden, zo niet uiterst tevreden

> Volgens de ontvangen antwoorden zou een meerderheid van de

respondenten de online cursussen volgen zelfs als ze niet

geaccrediteerd zouden zijn, wat de belangstelling voor

FarmaPlus onderstreept

> Meer dan de helft van de respondenten bezoekt regelmatig de

pagina's "Producten" en "Nieuws" van onze website

> De voorgestelde thema’s voor nieuwe modules die onze

aandacht trokken zijn zwangerschap en spataderen
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Nieuwe module online beschikbaar

Stoppen met roken

Een paar weken geleden kondigden wij aan dat er weldra een nieuwe module over stoppen met roken

beschikbaar zou zijn. Deze module staat nu online en wacht nog enkel op u, beste apotheker! Bovendien

vindt u er ook een algemene inleiding over verslavingen waartoe tabaksverslaving behoort.

De rol van het apotheekteam bij rokers is meervoudig: de patiënt bewust maken van de noodzaak te stoppen

met roken, hem/haar informeren over de gevolgen van roken voor de gebruikte geneesmiddelen, voor zijn

gezondheid of zijn/haar omgeving maar hem/haar ook begeleiden bij het proces van stoppen met roken.

Bezoek https://farmaplus-elearning.be/ om deze e-learning te ontdekken en de bijbehorende quiz te in te

vullen.

De zomer komt eraan… slecht één motto: bescherm uzelf!

Nu de mooie dagen er weer aankomen, is het tijd om na te

gaan hoe we ons het best tegen de zon kunnen beschermen.

Dat is belangrijk. Huidkanker is immers veruit de meest

voorkomende kanker. Tijdens de pandemie is de screening

op kanker in het algemeen sterk verminderd en wordt de

diagnose pas later gesteld. Dat geldt in de eerste plaats voor

huidkanker.

Heeft u al het jongste dossier gepubliceerd in « De

Apotheker » gelezen? Zo niet, klik hier voor meer info.

Geniet van de zomer!

Nog niet geregistreerd op FarmaPlus?

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