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Nieuw jaar… nieuwe start!
Wij hopen dat u prettige feestdagen heeft gehad en ondanks de gezondheidscrisis van gezellige
momenten in kleine kring heeft kunnen genieten. Wij wensen u een prachtig jaar 2021, vol
verrassingen, vriendschap, grote projecten en kleine vreugdemomenten!
Velen hebben ons in 2020 gevolgd en hebben zich op ons e-learning platform bijgeschoold. Aan
het begin van dit nieuwe jaar kunnen wij alvast aankondigen dat er nieuwe ontwikkelingen op
FarmaPlus worden voorzien!
We werken momenteel nieuwe e-learningmodules uit die in de komende maanden beschikbaar
zullen zijn. Aangezien een update voor sommige onderwerpen noodzakelijk bleek, zullen ook alle
bestaande modules opnieuw bekeken en waar nodig aangepast worden.
2021 kondigt zich ook aan als het jaar van interne veranderingen met de komst van nieuwe leden
binnen de vereniging FarmaPlus. Dankzij de aansluiting van deze bedrijven zullen specifieke
gezondheids- en verzorgingsproducten zichtbaar worden op de website. In het kader van de
behandeling van de bepaalde pathologieën vermeld op onze website heeft u dan de mogelijkheid
deze producten aan uw patiënten aan te raden.
U wordt vanzelfsprekend van alle nieuwigheden op de hoogte gebracht via onze toekomstige
nieuwsbrieven zodat u zich steeds onverwijld kan bijscholen en uw expertise actueel kan houden !
We kunnen u enkel nogmaals een gelukkig nieuwjaar, een goede gezondheid en het beste voor u,
uw familie en patiënten wensen. Zorg goed voor uzelf!
Het FarmaPlus team
www.farmaplus.be – info@farmaplus.be
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Stats

FarmaPlus, is vandaag…
▪

2777 gebruikers waaronder 1855 gebruikers die al één keer hebben ingelogd

▪

2309 nieuwe gebruikers sinds januari 2020

▪

4627 certificaten afgegeven aan 961 apothekers

▪

14 e-learningmodules online beschikbaar

▪

6 modules met informatiemateriaal

▪

12 nieuwsbrieven per jaar

▪

… en veel nieuwe ontwikkelingen in 2021!

Psssst… het is gratis!

Gebruikers van januari tot december 2020
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