NEWSLETTER
FEBRUARI 2022

Nouveaux modules à venir…
Wij zijn verheugd de komst van twee nieuwe modules in de komende
weken aan te kondigen: één over immuniteit en de andere over
allergische rhinitis. Bezoek regelmatig onze e-learning website om er
voor te zorgen dat u de release van deze nieuwe modules niet mist!
Door de bijbehorende quiz te doen, verdient u opleidingspunten in het
kader van de verplichte permanente vorming van apothekers.

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

Vergroot uw kennis over artrose

Enrichissez toujours plus vos connaissances
In België en Frankrijk is een enquête uitgevoerd bij patiënten
met artrose, de meest voorkomende gewrichtsziekte. Daaruit
is gebleken dat de algemene toestand en de
gemoedsstemming van de patiënten tijdens de strikte
lockdown verslechterd zijn en dat de symptomen
toegenomen zijn.
Gelukkig is dit effect maar van voorbijgaande aard geweest.
Dat illustreert toch dat er een verband bestaat tussen een
sedentair leven en artrose en geeft aan dat bewegen de beste
behandeling is. Voor meer informatie, lees dit dossier dat
onlangs in "De Apotheker" is verschenen door hier te klikken.
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De terugkeer van de lente... hooikoorts en zonneschijn!
We kijken er allemaal naar uit op het einde van het
winterseizoen en het moment is niet zo ver weg meer: over
een maand is het lente terug! Velen van ons verheugen zich
erop, maar anderen zijn er bang voor het omdat het ook de
terugkeer van allergieën betekent, vooral van hooikoorts (ook
bekend als allergische rhinitis).
Rode ogen, niezen, loopneus, verstopte neus... het zijn
allemaal symptomen die uw patiënten die aan deze
pathologie lijden, zeker kennen. Gelukkig bestaan er
gezondheidsproducten om hen te helpen.

Maar lente betekent ook de terugkeer van de zon. Ook al zijn de voorjaarsstralen nog gematigd het is toch
belangrijk u te beschermen met de juiste zonnebrandmiddelen. Neem dus een kijkje op onze Producten
pagina om enkele producten te ontdekken die u dit seizoen kunt aanbevelen.

2.262 apothekers geregistreerd op FarmaPlus en 4.790 certificaten afgeleverd

BRAVO aan La Pharmacie du Vert Chemin (Nijvel)
die de meeste certificaten heeft behaald
sinds de oprichting van FarmaPlus
62 in totaal
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