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JA tegen warmte en zon, maar NEE tegen zware benen!

Sinds een paar dagen is het zomerseizoen begonnen, met de terugkeer van (zeer) hoge temperaturen en

zonneschijn! Wat is het fijn om de zonnebril boven te halen, op het terras te zitten, van een heerlijke

barbecue te genieten of na een lange werkdag in een ligstoel te luieren ...

Maar voor sommigen is de hitte van de zomer - hoe aangenaam ook - eerder een beproeving... Mensen die

aan veneuze insufficiëntie lijden zullen dat niet ontkennen! Zware benen, gezwollen enkels, oedeem,

spataders, allemaal kwalen die erger worden zodra het kwik stijgt.

Wist u dat sommige mensen deze symptomen het hele jaar door ervaren? Men spreekt dan van chronische

veneuze ziekte (CVZ). Deze zeer frequente aandoening, die tot 60% van de volwassenen kan treffen, wordt

nog te vaak onderschat. De prevalentie stijgt met de leeftijd, verslechtert de levenskwaliteit van de

patiënten en leidt tot arbeidsongeschiktheid.

Meer info in het gezondheidsdossier gepubliceerd in de laatste editie van "De Apotheker" en beschikbaar

onder onze rubriek Nieuws. Veel leesplezier!
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Nog niet geregistreerd op FarmaPlus?

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

Nieuwe module over de allergische rhinitis
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+ 1 lid bij FarmaPlus

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat een nieuw bedrijf bij

FarmaPlus aangesloten zal zijn: Heel Belgium. De gezondheids-

en verzorgingsproducten van Heel Belgium zullen vanaf september

online staan zodat u deze aan uw patiënten kan aanraden voor de

behandeling van specifiek gezondheidsproblemen.

Prettige zomer en fijne vakantie!

Het FarmaPlus team

In september zal een nieuwe module over allergische rhinitis op het platform beschikbaar zijn.

Geïrriteerde ogen, niezen, loopneus, tranende ogen... het zijn allemaal symptomen die uw patiënten die aan

deze pathologie lijden, zeker kennen. Gelukkig bestaan er gezondheidsproducten om hen te helpen. Neem

een kijkje op onze Producten pagina om te zien welke producten kunnen aanbevolen worden.

Bezoek bovendien regelmatig de e-learning website om de lancering van deze nieuwe module niet te

missen! Door de bijbehorende quiz correct te beantwoorden krijgt u 2 vormingspunten in het kader van de

verplichte permanente vorming voor apothekers.
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