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Een nieuw registratiesysteem op het platform

Vorige maand deelden wij mee dat wij het registratiesysteem op het platform aan het herzien waren. Wij
hebben deze gelegenheid ook aangegrepen om de database van onze gebruikers/partners - de apothekers bij te werken...
Na een paar weken werk kunnen wij trots en blij aankondigen dat dit nieuwe registratiesysteem geactiveerd

is.
Als u nog niet geregistreerd bent op het platform, nodigen wij u uit om
https://www.farmaplus-elearning.be/ te bezoeken en uw gratis
account aan te maken in slechts een paar klikken. Wij zullen u enkel
vragen om de naam van de apotheek en het bijbehorende APBnummer te geven. Uw account zal nadien rechtstreeks geactiveerd
worden.
Al geregistreerd? De volgende keer dat u inlogt krijgt u normaal gezien

een pop-up bericht waarin u uitgenodigd wordt uw gegevens te
controleren en indien nodig aan te passen. Wij danken u bij voorbaat
om het nodige te doen.

We kijken ernaar uit om u talrijk te zien op FarmaPlus met nieuwe modules die in 2022 worden verwacht! U
kunt intussen uw kennis over de 15 andere online beschikbare onderwerpen bijwerken.
Tot binnenkort,
Het FarmaPlus team
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Verkoudheid, griep en gastro zijn terug
Regen, somber weer, het vallen van de bladeren, lage temperaturen… de herfst is volop begonnen! De
terugkeer van het herfstseizoen is ook die van verkoudheden, keelpijn, hoest, griep en andere virussen die je
liever kwijt dan rijk bent.
Welke behandelingen kan u aan uw patiënten

aanbevelen om hen snel te helpen ? Waakzaamheid is
geboden,

nog

meer

in

deze

tijden

van

gezondheidscrisis...
FarmaPlus biedt u 2 "KNO" modules (keelpijn/hoest)
aan, maak er gebruik van om bij te scholen en de
winter met vertrouwen tegemoet te gaan!

Denk aan de vitamines!

Om verkoudheden en andere kleine winterinfecties het hoofd te

bieden is het evenwichtige voeding rijk aan voedingsstoffen en
mineralen belangrijk om het organisme te versterken en weer in
vorm te geraken. Om snel te herstellen of om hun immuniteit te
stimuleren kunnen uw patiënten voedingssupplementen of
vitamines gebruiken.
Maar welke moet u aanbevelen?
Bekijk het dossier "Vitaminen en mineralen" dat onlangs werd
gepubliceerd onder de rubriek Nieuws van onze e-learning
website.
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