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Het zomerseizoen ligt nu achter ons… Bye bye zonnebrandcrème, zonnebril en strohoed!

Wij hopen dat juli en augustus een tijd van ontspanning en plezier zijn geweest voor de terugkeer van het

koude weer en de wintermicroben.

Wat betreft FarmaPlus hebben we van de rustigere vakantieperiode gebruik gemaakt om onze database en

ons registratiesysteem op het platform na te kijken. Dit nieuwe systeem zal in de komende weken worden

geactiveerd en wij zullen u uiteraard op de hoogte houden.

Wat is er nieuw bij FarmaPlus?!

Bekijk ondertussen het dossier "Vaccins" dat beschikbaar is onder

de rubriek Nieuws van onze e-learning website. Het vaccin tegen

covid-19 is inderdaad een dagelijks gespreksonderwerp en leidt

tot veel debatten en vragen. Bovendien is het vaccin voor de

seizoensgriep sinds 1 oktober voor iedereen voorschriftvrij

verkrijgbaar in de apotheek.

De apotheker, als eerste contactpersoon met de bevolking, is een

essentiële schakel om een betrouwbaar antwoord te geven op de

vragen van de patiënten. Moedig uw patiënten aan om zich te

laten vaccineren (vooral mensen die risico lopen), maar ook om

hun immuniteit tijdens de winterperiode te versterken

We kijken ernaar uit om u talrijk te zien op FarmaPlus waar in de komende maanden een aantal

nieuwigheden wordt verwacht.

Tot binnenkort,

Het FarmaPlus team
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Nog niet geregistreerd op FarmaPlus?

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

Twee bijgewerkte modules…

Wij hebben onlangs twee e-learningmodules die al online beschikbaar waren

geactualiseerd, namelijk deze over atopische dermatitis en over stress/angst.

Het is immers belangrijk voor ons dat u over nauwkeurige en betrouwbare

informatie die volgens de huidige wetenschappelijke richtlijnen wordt

bijgewerkt beschikt. Een gelijkaardige update is gepland voor alle modules en

zal in de loop van de komende maanden gebeuren.

Actualiseer nu uw kennis over deze twee thema’s door https://farmaplus-

elearning.be/ te bezoeken en doe nadien de bijbehorende quiz!

In de komende weken zal een nieuwe e-learningmodule

over immuniteit online beschikbaar zijn.

De komst van de herfst betekent vaak de terugkeer van

de eerste verkoudheden, hoest en andere typische

kwaaltjes. Dit jaar, en nog meer aangezien de

gezondheidscrisis, is een goede antivirale bescherming

van belang. Adviseer uw patiënten om vitaminen en

mineralen in te nemen. Vitamine D is essentieel om het

immuunsysteem te versterken en het koude seizoen

gezond door te komen.

Bezoek regelmatig https://farmaplus-elearning.be/ om er

zeker van te zijn dat u deze nieuwe module niet mist

... en een nieuwe module binnenkort beschikbaar!
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