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Back to work !

Beste apotheker,

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 :-)

September is de maand waarin het nieuwe schooljaar begint, de dagen korter worden,
de temperaturen dalen… De herfst treedt langzaam in en de microben komen weer
terug!

Zeggen wij niet "voorkomen is beter dan genezen"? Het is niet te vroeg om uw patiënten
een preventieve behandeling voor het koude seizoen aan te raden:
voedingssupplementen om hun immuniteit te versterken, kuur van vitaminen en
mineralen, sporenelementen, probiotica, homeopathische producten, enz.

Bekijk regelmatig onze Producten pagina – u kunt op een specifiek gezondheidskwaaltje
zoeken (« Energie en vermoeidheid », « Immuunsysteem», enz.). Psstt… de producten
van Heel Belgium werden onlangs toegevoegd!

Bovendien hadden wij u enkele nieuwigheden na de zomer aangekondigd en zij blij die
met u te delen via deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier en tot binnenkort!

Het FarmaPlus team

http://www.farmaplus.be/
mailto:info@farmaplus.be
https://farmaplus-elearning.be/nl/products.cfm


Welkom Amophar !
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In juni kondigden wij de aansluiting van één nieuw bedrijf bij FarmaPlus aan,

namelijk Heel Belgium. Tijdens de zomer heeft zich nog een nieuw lid bij ons

gevoegd. Welkom aan AMOPHAR van wie de gezondheids- en

verzorgingsproducten binnenkort online gepubliceerd zullen worden!

In totaal zijn momenteel 11 bedrijven lid van FarmaPlus en in januari 2023 komt er

een 12de bij... We houden u uiteraard op de hoogte :-)

Een nieuwe module is beschikbaar ..

De module over allergische rhinitis staat online op ons platform!

Geïrriteerde ogen, niezen, loopneus, tranende ogen... het zijn

allemaal symptomen die uw patiënten die aan deze pathologie

lijden, zeker kennen.

Om uw kennis over dit onderwerp aan te scherpen, nodigen wij u

uit onze e-learning te volgen door HIER te klikken.

… en een andere is gepland in de komende weken!

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

verplichte permanente vorming voor apothekers.

In de komende weken zal een nieuwe e-learningmodule over

wondverzorging gepubliceerd worden.

Wanneer moet een antisepticum gebruikt worden? Welk verband

kiezen? Welk advies aan uw patiënten geven? Hoe moeten

littekens behandeld worden ? Wanneer moeten uw patiënten

naar een dokter gestuurd worden?

Als u in deze vragen geïnteresseerd bent en meer over dit

onderwerp wilt weten, bezoek regelmatig https://farmaplus-

elearning.be/ om er zeker van te zijn dat u deze nieuwe module

niet mist!

http://www.farmaplus.be/
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Nijvel 62 certificaten

Pont-à-Celles 55 certificaten

Pharma Petillon Etterbeek 47 certificaten

- 3 -

www.farmaplus.be – info@farmaplus.be

Tips en tricks voor aanstaande mama’s

2.464 apothekers geregistreerd op FarmaPlus en 5.472 certificaten afgeleverd

TOP 3 meest actieve apotheken op het platform

Nog niet geregistreerd op FarmaPlus?

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

Ontdek hier
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