NEWSLETTER
MEI 2021

Neem deel aan onze tevredenheidsenquête
In de afgelopen maanden heeft FarmaPlus veel veranderingen doorgemaakt door de komst van nieuwe
leden, de verzending van maandelijkse nieuwsbrieven, de ontwikkeling van nieuwe e-learning modules en
nog veel meer.
Het is nu tijd om de balans op te maken en uw mening te vragen over wat u goed en minder goed vindt ,

over wat u graag op de elearning- site zou willen zien, enz.
In het kader van een continu verbeteringsproces en om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen,
hebben wij besloten een tevredenheidsenquête bij Belgische apotheken uit te voeren.
Als u deze korte enquête beantwoordt, helpt u ons om uw behoeften beter te begrijpen en om van
FarmaPlus een praktisch hulpmiddel in uw dagelijks leven te maken.
Het hele FarmaPlus team dankt u bij voorbaat voor uw antwoorden.

Om aan de enquête deel te nemen,
klik

HIER
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BESCHERM UZELF !

Sinds 19 april zijn niet-essentiële reizen in de Europese Unie toegestaan. Ongetwijfeld zullen veel mensen
binnenkort naar zonnige bestemmingen vertrekken om te sleur te doorbreken en opnieuw het plezier van
reizen te ontdekken...
Iedereen weet dat de huid beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon essentieel is om
zonnebrand, vroegtijdige huidveroudering én het risico op melanoom te voorkomen. En toch gaan velen
nog steeds zonder bescherming de zon in of gebruiken niet de aangepaste zonnebescherming voor hun
huidtype.
Een goede bescherming tegen de zon is van het grootste belang. U staat als apotheker, in de frontlinie om
uw patiënten voor te lichten en hen raad te geven over de keuze van zonnebrandmiddelen. Maak van deze
gelegenheid ook gebruik om uw patiënten er op te wijzen hoe ze het best van de zon kunnen genieten
(vermijd de zon tussen 12 uur en 16 uur, breng zonnebrandcrème om de twee uur en na elke zwembeurt
aan, beperk de blootstelling van kinderen zoveel mogelijk, enz.).
Wenst u uw kennis over dit onderwerp aan te scherpen ? Volg onze e-learning module over
zonnebrandmiddelen door hier te klikken.

Enjoy the SUN!
Nog niet geregistreerd op FarmaPlus?

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