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Beste apotheker,
Wij hopen dat u prettige feestdagen heeft gehad en genoten heeft van gezellige en feestelijke momenten,
lekker eten maar ook wat rust…
In 2021 heeft het FarmaPlus team veel werk verzet. We denken hierbij aan de aansluiting van nieuwe
bedrijven, de ontwikkeling van een module over verslavingen en stoppen met roken, de herziening van twee
bestaande modules (atopische dermatitis/stress en angst), de update van onze apothekersdatabase, de
invoering van een nieuw en minder restrictief registratiesysteem, de publicatie van de talrijke producten van
onze leden (hier beschikbaar) en ook het aangaan van een partnerschap met de tijdschriften

"Farmassistente" en "De Apotheker", waarvan wij maandelijks de gezondheidsdossiers publiceren.
Wat kunt u in 2022 verwachten? De ontwikkeling van nieuwe e-learningmodules over
1. immuniteit 2. anticonceptie in noodgevallen 3. mondzweertjes
Maar ook ... nieuwe producten op de site, nieuwe gezondheidsdossiers in het kader van de verplichte
permanente vorming van apothekers, de actualisering van bepaalde bestaande modules en, wij hopen,
andere verrassingen!
U wordt vanzelfsprekend van alle nieuwigheden op de hoogte gebracht via onze toekomstige nieuwsbrieven
zodat u zich steeds onmiddellijk kan bijscholen en uw expertise actueel kan houden !
Wij wensen u het allerbeste voor 2022. Zorg goed voor uzelf!
Het FarmaPlus team
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WELCOME
We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat een nieuw bedrijf bij FarmaPlus aangesloten is: URGO. De
gezondheids- en verzorgingsproducten van Urgo zullen binnenkort online staan zodat u deze aan uw patiënten
kan aanraden voor de behandeling van specifiek gezondheidsproblemen.

Uw producten bij uw patiënten thuis afleveren, mogelijk of niet?

Bij een bestelling via de website van een online apotheek worden
de daar bestelde producten thuis bij de klant geleverd. Maar mag
ook u producten die een patiënt bij u aankoopt bij de patiënt thuis
gaan afleveren omdat de patiënt bijvoorbeeld slecht te been is en u
vraagt medicatie thuis te bezorgen ? Met welke spelregels moet u
daarbij dan rekening houden?
Meer info in dit artikel gepubliceerd in de laatste editie van « De
Apotheker »

2.238 apothekers al geregistreerd op FarmaPlus
5.129 certificaten afgegeven aan 1.036 gebruikers
Users van januari tot december 2021

Nog niet geregistreerd op FarmaPlus?
Maak nu uw gratis account aan op https://farmaplus-elearning.be/
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