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Beste collega’s

Vijf jaar geleden stonden we allemaal voor de uitdaging een kwaliteitshandboek klaar te stomen 
voor onze apotheken. Ook voor BAF was dat een scharniermoment. De financiële reserves 
waren uitgeput en het werd duidelijk dat een beroepsvereniging als de onze niet kon volstaan 
met ‘verder doen zoals we gewoon waren’. 

De voorbije jaren daverde BAF meer dan eens op zijn grondvesten. Eén van de ingrijpendste 
veranderingen – ongemerkt voor jou – was de vernieuwing van de IT-infrastructuur in huis.
 
Medewerkers kwamen en gingen. De activiteitenkalender werd gedynamiseerd. Digitale 
nieuwsbrieven zagen het licht. Proeftuinprojecten werden gelanceerd. En nog veel meer. 
Tegelijk werden de financies van BAF gesaneerd. 

Het informeren en ondersteunen van onze leden zal ook in de komende jaren heel erg nodig 
zijn. Daarom hebben we onze ploeg nog meer versterkt. Met Margo voor PR en marketing, 
Lambda voor interne coördinatie en Niel, die je zal helpen met het updaten van je kwali-
teitshandboek. En daarmee is de cirkel van kwaliteit rond.

Meer doen met dezelfde middelen door inzet en creativiteit. Daar staan we voor. 
In de apotheek, in de beroepsvereniging en in de gezondheidszorg in het algemeen.
 
Bedankt voor de mooie jaren bij BAF en ik hoop jullie nog vaak te mogen ontmoeten!

Lieven Zwaenepoel

HET INFORMEREN
EN ONDERSTEUNEN VAN

ONZE LEDEN IS EEN
PRIORITEIT
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TEAM TARIFERING

Joke Daniëls
Medewerker tarifering
Tarifering en verificatie van voorschriften 
en facturatie, helpdesk

Ann Geuens
Manager tarifering 
Helpdesk, opvolging IT-ontwikkelingen 
in het BAF-huis en in de sector.

An Van de Vijver
Medewerker tarifering & consultant 
informatieveiligheid
Tarifering en verificatie van voorschriften 
en facturatie, helpdesk

Rita Van Goethem
Medewerker tarifering 
Tarifering en verificatie van voorschriften 
en facturatie, helpdesk

Heb je een vraag? 
Bel ons, elke werkdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur en 13.30 uur en 17.00 uur op het nummer 016 23 88 19 of mail naar: info@baf.be.
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TEAM BEROEPSONTWIKKELING

Sophie Liekens
Projectcoördinator beroepsontwikkeling

sophie.liekens@baf.be

Marie Van de Putte
Manager beroepsontwikkeling

marie.vandeputte@baf.be

Niel Van Damme
Projectcoördinator beroepsondersteuning

niel.vandamme@baf.be 

Lambda Verdonckt
Projectcoördinator Zorgproeftuin
Interne coördinatie BAF

lambda.verdonckt@baf.be

Heb je een vraag over vorming of beroepsontwikkeling? Wil je samen een project uitwerken? Wil je graag meewerken aan een zorgproeftuinproject? Mail ons 
en we contacteren je zo snel mogelijk!
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TEAM COMMUNICATIE, PR & MARKETING,
SECRETARIAAT EN LOGISTIEK

Veerle De Bent
Manager communicatie, 
PR & marketing, secretariaat 
en logistiek
Medewerker communicatie

Heb je een vraag? 
Bel ons, elke werkdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur en 13.30 uur en 17.00 uur op het nummer 016 23 88 19 of mail naar: info@baf.be. 

Margo Van Camp
Medewerker PR & marketing

Els Seré
Medewerker secretariaat 
BAF en Geowacht 
Vlaams-Brabant 

Dave Elsen
Medewerker logistiek

Carel Dericks
Bode in de regio’s Leuven, 
Tienen, Pajottenland en 
Brussel 

François Mella
Bode in de regio’s Leuven, 
Hageland, Druivenstreek en 
Brusselse rand

Katrien Vermijlen
Bode in het Leuvense, de 
Antwerpse Kempen, Oost- 
en West-Vlaanderen 
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DE RAAD VAN BESTUUR 
EN HET DAGELIJKS BESTUUR 

De raad van bestuur bestaat uit een tiental le-
den die de beroepsvereniging bijstaan met raad 
en daad uit de praktijk. De raad duidt onder haar 

leden een voorzitter, schatbewaarder, secreta-
ris en eventueel ook een ondervoorzitter aan. 
Samen staan ze in voor de dagelijkse werking 

van je beroepsvereniging: facturen en offertes 
opvolgen, Vlaams-Brabant vertegenwoordigen 

in diverse besturen, raden en organisaties, 
het team in huis aansturen en ondersteunen, 

antwoorden op strategische vragen van leden, 
enzovoort. Samen met het BAF-team houden 

ze de vinger aan de pols en proberen ze de 
missie en strategische prioriteiten van BAF voor 

onze leden waar te maken! 

Op de foto van links naar rechts:
Dorothy Goethals, Lieven Zwaenepoel,

Karen De Schouwer, Ann Van de Casteele,
Hilde Deneyer, Kristof Verhaeghe
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BAF is er om jou en je collega’s te ondersteunen 
bij de dagelijkse invulling van je beroep als apo-
theker en om je voor te bereiden op veranderin-
gen en uitdagingen die komen. We doen dat op 
basis van de visie, missie en de doelstellingen 
van onze beroepsvereniging. 

BAF is een toekomstgerichte beroepsver-
eniging, van en voor Vlaams-Brabantse offi-
cina-apothekers en hun team. We stimuleren 
samenwerking en blijven heel sterk inzetten op 
beroeps- en beleidsontwikkeling en tarifering. 
De steeds evoluerende rol van de apotheker als 
belangrijke zorgverstrekker in combinatie met 
verantwoord en rendabel ondernemen is onze 
drijfveer. Samen ontwikkelen we een geïnte-
greerde zorg voor de patiënt. 

BAF: TOEKOMSTGERICHT,
VOOR EN MET DE VLAAMS-BRABANTSE 
APOTHEKER! 

Wat zijn onze doelstellingen?
• We brengen apothekers samen in een 
 collegiaal netwerk.
• We behartigen de belangen van apothekers  
 op lokaal niveau en vertegenwoordigen hen in  
 overkoepelende structuren zoals het Vlaams 
 Apothekers Netwerk, IPSA en APB.
• We ondersteunen onze leden bij het 
 uitoefenen van hun beroep met informatie, 
 tarifering, beroepsontwikkeling, 
 farmaceutische zorg en andere noden. 
• We zorgen ervoor dat de rol van de apotheker  
 wordt verankerd in de eerstelijnsgezondheids- 
 zorg in Vlaams-Brabant.
• We werken samen met beroepsverenigingen  
 van apothekers en Vlaams-Brabantse 
 organisaties met gelijklopende doelstellingen. 
• We communiceren open met onze leden, 
 medewerkers en partners. Zo willen we 
 constructief de toekomst van het beroep verder 
 uitbouwen.

STERK INZETTEN
OP BEROEPS- EN

BELEIDSONTWIKKELING
EN TARIFERING
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ENKELE CIJFERS...

In België... In Vlaams-Brabant

Bij BAF

Afgeleverde gezondheids-
producten & geneesmiddelen

307 miljoen

Budget gespendeerd aan 
geneesmiddelen & 
gezondheidsproducten

¤ 5,5 miljard

Gemiddeld gespendeerd
¤/inwoner

¤ 491

439 Apotheken

386

Laatstejaarsstudenten
Farmaceutische zorg

187

1208 Leden

Tariferende

295 Leden

Verwerkte terugbetaalde 
voorschriften

4  224 693

Wist je al dat… 
Steeds meer apothekers op lokaal 
niveau afspreken met andere zorg-
verleners om samen het Vitalink 
medicatieschema te gebruiken en te 
delen? Zo kunnen ze hun patiënten 
beter opvolgen en begeleiden én de 
juiste zorg bieden. De arts schrijft de 
juiste medicatie voor, de apotheker 
geeft info en advies en levert de 
correcte medicatie af en de thuis-
verpleegkundige kan erop toezien 
dat de patiënt die correct inneemt.  

Eerstejaarsstudenten
Farmacie

BAF 2015 A5 liggend.indd   1 8/12/2015   14:39:02
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De stem van de Vlaams-Brabantse apotheker laten horen, meewerken aan Vlaamse en nationale 
projecten, deelnemen aan multidisciplinaire initiatieven… Het zijn enkele van de vele belangrijke 
opdrachten van je beroepsvereniging. 

Eerst en vooral vertegenwoordigen we je in onze nationale federatie APB en het Vlaams Apothekers 
Netwerk, VAN. BAF is lid van beide en beslist mee over standpunten en initiatieven van zelfstandige 
apothekers in België en in de Vlaamse gemeenschap. We wegen mee op het beleid en op de beslis-
singen over het gebruik van de middelen om het apothekersberoep op de kaart te zetten. Zo hebben 
we sterk bijgedragen aan éénlijn.be en voor VAN aan het thema transmurale zorg. 

We zijn een klankbord en we verdedigen je belangen bij andere partijen. We bouwen een netwerk uit 
met andere eerstelijnswerkers, om de rol van de apotheker bekend te maken en om de betrokkenheid 
van de apotheker op lokaal vlak te stimuleren. We vertegenwoordigen je ook in verschillende eerste-
lijnsorganisaties en -structuren zoals LMN, LOGO, SEL, Palliatief Netwerk, overlegorganen, werkgroe-
pen, symposia en eerstelijnsconsortia. Tenslotte nemen we ook deel aan organisaties die optreden 
voor apothekers zoals Farma vzw voor de organisatie van de Farmabeurs, Geowacht vzw voor de 
organisatie van de wachtdienst en IPSA vzw voor de organisatie van navorming voor apothekers. Dat 
is belangrijk omdat we zo, samen met de andere lokale beroepsverenigingen, oplossingen kunnen 
realiseren die ook voor jou belangrijk zijn.

BAF VERTEGENWOORDIGT JE!

‘Sinds 2014 werkt Logo Oost-Brabant 
samen met BAF. Apothekers die dat wil-
len ontvangen elke twee maanden een 
pakket met materiaal over een preven-
tief gezondheidsthema. Dat materiaal 
kunnen ze gebruiken in hun apotheek. 
Het nodigt uit voor een gesprek met de 
patiënt en het maakt bepaalde thema’s 
gemakkelijker bespreekbaar. De apothe-
ker staat dicht bij zijn patiënt. Hij is vaak 
een vertrouwenspersoon en dus ideaal 
geplaatst om advies te geven over een 
gezonde leefstijl. Het is een plezier om 
met BAF samen te werken. Dankzij de 
samenwerking tussen Logo Oost-Bra-
bant, Logo Zenneland en BAF komt een 
gezonde leefstijl nu ook zichtbaar aan 
bod in de apotheek. We kijken uit naar de 
toekomst.’ Logo Oost-Brabant
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Ben je lid van BAF? 
Dan krijg je automatisch onze nieuwsbrief in je mailbox. Daarin vind je het 
laatste nieuws van BAF en de farmaceutische sector en ook een actuele 
agenda met vorming en activiteiten van BAF en partners. Daarbovenop 
krijg je het tijdschrift ‘Farmazine’ met interessante artikels over farma-
ceutische zorg bij je thuis bezorgd.

In 2016 mag je ook uitkijken naar een nieuwe website! Die zal informatie-
ver en gebruiksvriendelijker zijn.  

Ben je tariferend lid? 
Dan krijg je maandelijks de ‘Tariferingsberichten’ met de recentste wijzi-
gingen in terugbetaling en reglementering. En heb je een concrete vraag? 
Contacteer dan onze helpdesk. Dat kan telefonisch tijdens de kantooruren 
of per mail wanneer het jou uitkomt. Dat kunnen vragen zijn over terugbe-
taling, bereidingen, bandagisterie, sociale wetgeving, administratie, maar 
ook met juridische en wetenschappelijke vragen kan je bij BAF terecht. 

BAF biedt kwaliteit, een correcte verwerking, 
financiële zekerheid en een persoonlijke service. 
BAF tarifeert voorschriften en factureert de bedragen die apothekers te-
goed hebben van de ziekenfondsen. We innen de tegoeden en storten 
deze door aan onze tariferende leden. Onze bodes halen de voorschrif-
ten maandelijks op en bezorgen ook weer alle documenten aan de apo-
theek. Weigeringen van ziekenfondsen volgen we op en verbeteren we 
waar mogelijk na contact met het ziekenfonds of de apotheker.  

Interesse om te tariferen bij BAF?  Bel of mail ons!

Info en advies op maat Tariferen bij BAF 

‘Ik ben heel tevreden van de tarifering bij BAF. Ik krijg altijd een 
correcte afrekening en ik kan erop rekenen dat ik de tegoeden 
ontvang waar ik recht op heb.’

‘Met mijn vragen over attesten, bereidingen en zuurstof kan ik te-
recht bij de helpdesk van BAF; ik word er goed en snel geholpen.’

2016
NIEUW

E
WEBSITE
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Als apotheker wil je je patiënten een kwalitatieve zorg aanbieden. Onze dienst beroepsontwikkeling ondersteunt je hierbij. We bieden een totaal-
pakket aan waarbij de dagelijkse apotheekpraktijk in al zijn facetten centraal staat. En we blijven de onmiskenbare plaats van de apotheker in het 
Vlaams-Brabantse eerstelijnszorglandschap in de verf zetten. 

BEROEPSONTWIKKELING

Een greep uit wat we doen: 

l We organiseren vorming en opleiding voor al onze leden, jong en oud(er), over heel uiteen-
 lopende thema’s en problematieken: economische kennissessies, veiligheid in de apotheek, 
 tarifering, het potentieel van rode gist rijst en olijfextract, wondzorg, wetenschappelijke en   
 medische aromatherapie in de apotheek, sociale wetgeving, medisch Frans in de apotheek en  
 nog veel meer.  
l We werken een permanente en vernieuwende farmaceutische zorg uit. Zo zijn er jaarlijks proef- 
 tuinprojecten en  campagnes waar we aan deelnemen. Denk maar aan de griepvaccinatie-  
 campagne. Daarnaast organiseren we workshops over farmaceutische zorg, bijvoorbeeld over  
 medicatieschema’s.
l We vertegenwoordigen de apotheker in werkgroepen, eerstelijnsorganisaties, symposia 
 enzovoort. 
l We organiseren groepsaankopen zodat je aan een voordelige prijs wetenschappelijke naslag- 
 werken of verplichte materialen kan aankopen.
l We organiseren jaarlijks een ophaling van vervallen grondstoffen en confidentieel papier.

Nieuw in 2016! 
We begeleiden je persoonlijk bij het opstellen en beheren van je kwaliteitshandboek.

‘Niet alleen is BAF één van onze leden, 
ook onze bestuursraad staat sterker met 
BAF als vertegenwoordiger van de apo-
thekers. Of het nu gaat over de uitrol van 
het Vitalink medicatieschema, of over het 
opstellen van samenwerkingsovereen-
komsten met de ziekenhuizen, als koe-
pelorganisatie op de eerste lijn vinden 
we samenwerking met de apothekers als 
centrale eerstelijnspartner onontbeerlijk.’ 
SEL Zorgnetwerk Zenneland
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Jonge apothekers hebben andere noden dan collega’s die al tientallen jaren in het vak staan. Spe-
ciaal voor hen organiseert BAF vorming over onderwerpen die hen aanbelangen. Denk maar aan 
de ondertussen legendarische workshops ‘Wat geef ik voor wat over zelfzorggeneesmiddelen’ of 
‘Sollicitatietechnieken’, vol tips en tricks voor laatstejaarsstudenten. De jaarlijkse starterscursus 
‘Medisch Frans in de apotheek’ is dan weer een mooi aanbod als je net opgestart bent. En wie al 
enkele jaren meedraait vindt zijn of haar gading beslist in de ‘Start to Improve’-discussieavonden, 
waar je samen met jonge collega’s in een ongedwongen sfeer ervaringen uitwisselt over thema’s 
die dagelijks je werk doorkruisen. Zo debatteerden we in 2015 over magistrale bereidingen en ver-
valdata en staat in 2016 het gebruik van sociale media op het programma. Last but not least is er 
onze jaarlijkse filmpremière, want de boog mag niet altijd gespannen staan!

Wist je trouwens dat laatstejaarsstudenten en pas afgestudeerden gratis lid kunnen worden van 
JongBAF? Dat kan heel eenvoudig via www.baf.be. Je ontvangt dan onze digitale nieuwsbrief én je 
kan kosteloos deelnemen aan al onze activiteiten!

WELKOM BIJ

‘Ik ben blij dat JongBAF er is. Als startend apotheker word je in een wereld van verplichtingen en regels geworpen 
waar je het bos soms niet meer door de bomen ziet. JongBAF helpt je hierin klaarheid te zien. Niet vanuit een ivo-
ren toren, maar het liefst samen, rond de tafel, ongedwongen met een pizza. Zo denk ik aan ‘Start to improve’: met 
leeftijdsgenoten discussiëren over thema’s en overleggen hoe je het zou aanpakken of aangepakt hebt. Adviezen 
die goud waard zijn! Die vind je niet in boeken of wetten. Adjunct, provisor of eigenaar, iedereen is hierbij welkom! 
Ook de toffe randactiviteiten helpen je je weg te vinden. En het netwerkmoment met een hapje en een drankje ach-
teraf brengt je telkens weer in contact met nieuwe mensen en visies. BAF zou de BAF niet zijn zonder JongBAF!’
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Ben je student of start je als apotheker? 
En wil je graag eens mee brainstormen over ons aanbod? 
Of heb je een sublieme suggestie voor BAF of JongBAF? 
Laat het graag weten aan: margo.vancamp@baf.be.
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Met de zorgambassadeurs wil BAF Vlaams-Bra-
bantse apothekers een stap dichter bij elkaar 
brengen in een lokaal, collegiaal en professi-
oneel netwerk. Het zijn de zorgambassadeurs 
-Vlaams-Brabantse apothekers- die zich hier-
voor engageren. Ze willen meer lokaal overleg: 
overleg tussen apothekers onderling, maar ook 
tussen apothekers en andere zorgverleners, 
bijvoorbeeld artsen. Het uiteindelijke doel? Een 
betere en meer afgestemde lokale patiënten-
zorg. BAF ondersteunt de zorgambassadeurs 
hierbij op maat van de lokale noden. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld samen een Medisch Farmaceu-
tisch Overleg (MFO) organiseren.

De zorgambassadeurs zijn ook belangrijke 
spilfiguren in het verankeringsproces van de 
apotheker in de Vlaams-Brabantse eerstelijns-
gezondheidszorg. Het zorgregiodecreet wil dat 
artsen, apothekers en andere zorgverleners 
lokaal kunnen samenwerken. BAF zorgt ervoor 
dat apothekers effectief betrokken worden bij 
dit multidisciplinair overleg. Daarnaast organi-
seren we tweejaarlijks een regioraad. Het is een 

DE ZORGAMBASSADEURS VLAAMS-BRABANT: 
EEN WARME EERSTELIJNSZORG 

overlegplatform waarop de zorgambassadeurs 
hun regio vertegenwoordigen en open kunnen 
communiceren over thema’s en vragen die hun 
regio en beroep aanbelangen. 

2016: zorgregio’s actief!
2016 wordt het jaar van de zorgregio’s in actie! 
Verschillende zorgregio’s plannen al een MFO 
over valpreventie of een eerste netwerkavond 
om elkaar beter te leren kennen en ervaringen 
uit te wisselen. We kijken alvast uit naar deze en 
heel wat andere mono- en multidisciplinaire sa-
menwerkingsinitiatieven! 

Meer info? Elke zorgregio heeft een ambas-
sadeursteam. Zij zijn het lokale aanspreekpunt 
voor apothekers in die regio.  

De zorgambassadeurs zijn ook 
belangrijke spilfiguren in het 
verankeringsproces van de 
apotheker in de Vlaams-Brabantse 
eerstelijnsgezondheidszorg. 

‘Overleg is belangrijk en zal nog belangrijker worden. Daarom moeten 
we als collega ‘s bruggen slaan. Als zorgambassadeur wil ik daar graag 
mijn steentje toe bijdragen.’  

‘Communiceren, informeren, maar vooral actie is nodig!’ 
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Ouderen, vooral kwetsbare ouderen, vergeten vaak hun medicatie in te nemen, zo stelde BAF vast. 
Hun levenskwaliteit gaat er daardoor aanzienlijk op achteruit. Met subsidies van de ‘Proeftuinen Zor-
ginnovatie Vlaanderen’ onderzoeken we nu hoe een apotheker therapietrouw kan ondersteunen. We 
doen dat door een nauwgezette geneesmiddelenbegeleiding en door gebruik van de MemoPatch®. 
Dat is een geheugenpleister met daarin een microchip. Die chip bevat geprogrammeerde medica-
tie-innamemomenten van de patiënt. De apotheker programmeert de pleister naargelang de noden 
van de patiënt. De patiënt krijgt een discreet signaal telkens wanneer hij of zij medicatie moet nemen. 
BAF werkt voor dit project samen met TheraSolve, onze technische partner die de MemoPatch® uit-
vond en ontwikkelde. 

Impact apotheker op therapietrouw
Als blijkt dat patiënten door een correcter medicatiegebruik langer autonoom thuis kunnen blijven 
wonen, dan heeft de interventie van de huisapotheker een belangrijke maatschappelijke impact. Het 
onderzoek loopt nog. In de loop van 2016 mag je de definitieve resultaten verwachten, maar we zien 
nu al dat een nauwe opvolging door de apotheker tot een hogere therapietrouw leidt. Daarnaast stel-
len we vast dat patiënten niet altijd beseffen hoe belangrijk het is om medicatie juist in te nemen. 
Ook hier ligt een belangrijke rol voor de apotheker… De MemoPatch® komt in de loop van 2016 op 
de markt. 

PROEFTUINPROJECT 
MEMOPATCH®

Apotheker Nele Vleugels uit Linden 
startte als eerste met een patiënt. En-
thousiast getuigt ze: ‘Projecten zoals de 
MemoPatch® maken het beroep van apo-
theker voor mij boeiend. Ik wil onderzoe-
ken hoe ik een meerwaarde kan bieden 
aan mijn patiënten, bijvoorbeeld door hen 
te ondersteunen in hun therapietrouw. De 
pleister is een goede aanleiding om een 
gesprek te hebben over hun medicatie, 
zodat je indirect sensibiliseert en de pati-
ent bewust maakt van het belang om me-
dicatie juist in te nemen.’ 
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CAMPAGNE 
MEDICATIESCHEMA
Medicatieschema’s maken is een belangrijke 
kerntaak in de farmaceutische zorg. Volgens 
internationale literatuur zijn er heel wat zieken-
huisopnames door problemen met genees-
middelen. Problemen die we kunnen vermijden. 
Bovendien kunnen we met medicatieschema’s 
therapietrouw verhogen. Reden genoeg dus om 
aan de slag te gaan! 

De recente campagne in 2015 bewijst dat het 
kan! In maart ging onder impuls van het Vlaams 
apothekersnetwerk (VAN) de campagne ‘Me-
dicatieschema’ van start. Dat gebeurde in heel 
Vlaanderen en dus ook in Vlaams-Brabant. We 
vroegen onze apothekers of ze al met medica-
tieschema’s werkten. Er waren drie mogelijkhe-
den: nog niet, al af en toe of regelmatig. Bijna al 
onze tariferende leden namen deel aan de cam-
pagne en met een mooi resultaat! Maar liefst 
49% maakt af en toe of regelmatig een medica-
tieschema aan! 

Every game has a winner...
We organiseerden ook een wedstrijd. Apothekers kregen een casus en moesten een zo goed mo-
gelijk medicatieschema maken. De gelukkige winnaars, hieronder afgebeeld van links naar rechts, 
waren apotheek Kestens in Tienen, apotheek Apopark in Leuven en apotheek Janssens-Vancluysen 
uit Heverlee. 
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8
VESTIGINGEN
WAARVAN ZEVEN
IN VLAANDEREN

934
WERNEMERS

3.344
KLANTEN/APOTHEKERS

248
BEDRIJFSWAGENS
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408.276
GELEVERDE PRODUCTEN
PER DAG

15.423
BESTELLINGEN 
PER DAG

43.270
VERSCHILLENDE
PRODUCTEN
IN VOORRAAD

100
REEDS HONDERD JAAR
ERVARING IN APOTHEEK-
BEVOORRADING
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Ofwel APothekers INTeractief Opleiden… BAF organiseert jaarlijks APINTO’s, samen met IPSA. Het 
thema van deze workshops was ‘Directe Orale Anti Coagulantia’, beter bekend als DOAC’s. Een 150-
tal Vlaams-Brabantse collega’s nam deel. Het concept? In kleine groepjes samen met collega’s con-
crete casussen uitwerken en oplossen. En dat werd enorm gesmaakt!  

Als deelnemer ga je niet enkel naar huis met heel wat nieuwe info voor je praktijk, je krijgt ook een 
up-to-date praktijkgids én permanente toegang tot een interactieve webtool. Zo beschik je in slechts 
enkele muisklikken over de juiste informatie voor een eerste uitgiftebegeleiding, patiënteducatie, in-
teracties en nog veel meer! 

APINTO

‘Samen overleggen met collega’s, het zorgt voor heel wat praktische en bruikbare weetjes.’

‘Als niet meer zo jonge apotheker is het niet altijd gemakkelijk om nieuwe medicatie te leren 
kennen en te onthouden. Daarom is het belangrijk dat we elke kans om bij te leren aangrijpen, 
want herhaling is een goede leerschool.’

‘De elektronische tools zijn heel gemakkelijk in gebruik. Ik heb ze de dag na de workshop 
meteen geïnstalleerd op een PC in de apotheek, omdat ik er echt de meerwaarde van zie. En 
ook de praktijkgids is heel interessant, zeker als je snel iets wil opzoeken.‘

‘Bij een voorschrift voor een DOAC ben ik veel alerter nu. En dat is, voor mij althans, de grootste 
verdienste van deze avond.’
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Wist je dat...
l  er in België jaarlijks 42.000 ziekenhuisopnames te wijten zijn aan 
 medicatiefouten? 
l  de vermijdbare kost meer dan 200 miljoen euro bedraagt?
l  we 50 tot 70% van alle medicatiefouten kunnen vermijden door 
 patiënten systematisch en grondig op te volgen?
l  we medicatiefouten kunnen voorkomen door een correcte 
 medicatieoverdracht?

BAF wil de rol van de apotheker in 
transmurale medicatieoverdracht versterken. 
Op 6 februari 2014 ondertekenden de ziekenhuizen in Vlaams-Brabant 
een samenwerkingsovereenkomst met eerstelijnszorgorganisaties SEL 
GOAL en SEL Zenneland. Daarmee verbonden ze zich officieel om samen 
te werken aan een naadloze zorg bij overgang tussen thuis, residentie of 
ziekenhuis. Intussen werd in Oost-Brabant voor elk ziekenhuis een bege-
leidingscommissie opgericht. BAF zorgde ervoor dat er in elke commissie 
een apotheker actief is. Samen met deze apothekers trokken we aan de 
kar van een uniek project in Vlaams-Brabant: het zorgteamformulier. 

Het zorgteamformulier
Het is een soort paspoort waarin de patiënt de contactgegevens van 
zijn zorgverleners bijhoudt. Zo weet het ziekenhuis bij opname wie de 
zorgverleners van de patiënt zijn en wat het medicatiegebruik is. Aan elk 
zorgteamformulier kan een medicatieschema vastgehecht worden. Een 
rol voor de apotheker! Het invullen van een zorgteamformulier is de ide-
ale gelegenheid om samen met de patiënt het medicatieschema nog 
eens door te nemen. 

TRANSMURALE ZORG: 
EEN BETERE AFSTEMMING VAN DE ZORG BIJ OPNAME
EN NA ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS 

‘Hoeveel patiënten vertellen ons dat ze binnenkort een operatie 
moeten ondergaan? Op dat moment moeten we onze rol als zorg-
verlener in de eerste lijn opnemen. Het zorgteamformulier, liefst 
aangevuld met een up-to-date medicatieschema, kan een grote 
hulp betekenen om de opname in het ziekenhuis te vergemakke-
lijken. Wij verwachten als apotheker toch ook duidelijke informa-
tie van de dokters bij ontslag uit het ziekenhuis?’
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PROEFTUINPROJECT IMV:  
THERAPIETROUW EN MEDICATIEVEILIGHEID BIJ KWETSBARE 
OUDEREN THUIS

De cijfers voor therapietrouw bij chronische be-
handelingen zijn alarmerend! Vooral kwetsbare 
ouderen hebben het moeilijk om hun therapie 
goed te volgen. Vaak hebben ze meerdere chro-
nische aandoeningen en een complex medica-
tieschema dat regelmatig verandert. En ook hun 
fijne motoriek of geheugen werkt al eens wat 
tegen… Deze patiënten hebben nood aan extra 
ondersteuning bij het volgen van hun therapie. 

Met subsidies van de ‘Proeftuinen Zorginnova-
tie Vlaanderen’ startte BAF een onderzoek: ‘In 
welke mate kan de apotheker door geautoma-
tiseerde Individuele Medicatie Voorbereiding 
(IMV) de therapietrouw van kwetsbare ouderen 
in de thuissituatie ondersteunen?’ Dertien pati-
enten, mannen en vrouwen tussen 66 en 90 jaar, 
werden begeleid door een multidisciplinair zorg-
team en het medicatieschema vormde de basis 
voor IMV en medicatiebegeleiding. 

Het resultaat? Na implementatie van geau-
tomatiseerde IMV is de therapietrouw van de 
deelnemers significant hoger! IMV door de 
huisapotheker blijkt dus een goed hulp- en onder-
steuningsmiddel voor thuiswonende kwetsbare 
ouderen die hun medicatie niet correct innemen 
door vergeetachtigheid of door de complexiteit 
van het medicatieschema. Op basis van deze re-
sultaten wil BAF de knelpunten over vergoeding 
van de apotheker voor ambulante IMV bundelen. 
We willen bekijken hoe je als huisapotheker IMV 
kan uitbouwen als een dienst aan je patiënt ter 
begeleiding van zijn medicatiegebruik en ter on-
dersteuning van zijn therapietrouw.

‘Er zijn zoveel middeltjes om therapie-
trouw te bevorderen, maar voor elke pati-
ent moeten we zoeken naar wat voor hem 
specifiek het best kan helpen, en voor 
een aantal van mijn patiënten is dit écht 
nuttig.’

‘We kunnen patiënten hier zoveel extra 
zorg mee bieden, bijna te vergelijken 
met medicatiebegeleiding zoals in een 
rusthuis.’



BAF in actie
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SAMENWERKEN 
IS EEN MUST

‘BAF is een 
waardevolle partner voor Logo 

Zenneland. We bereiken apothekers als 
lokale partner beter, waardoor ze het belang 

van een gezonde levensstijl mee uitdragen. Een 
vlotte wisselwerking tussen lokale en regionale 
communicatie wordt versterkt. Dat dit kan, is te 
danken aan de vlotte samenwerking met een 

sterke herkenbare partner voor de apothekers 
in onze regio. En die hebben we in het 

Brabants Apothekers Forum zeker 
gevonden.’ Logo Zenneland

Het Lokale Multidisci-
plinaire Netwerk (LMN) Druivenstreek 

werkt graag met BAF samen. BAF geeft ons 
updates van de werking van apothekers en informeert 
zijn leden over onze organisatie. En het LMN informeert 

huisartsen, diëtisten en andere zorgverstrekkers over het 
aanbod van BAF. Samen organiseren we multidisciplinaire 

navormingen en inspireren we elkaar met ideeën. Apothekers 
staan als zorgverlener zeer dicht bij de zelfzorg van patiënten, 
geven een boost aan de zorgtrajecten in de regio en zijn ook 
een wegwijzer voor patiënten en hun zorgtraject. Apothekers 
geven ons de noden van patiënten met diabetes, chronische 

nierinsufficiëntie en chronische ziekte in het algemeen 
en wij organiseren op hun vraag navormingen voor 

apothekers en geven infosessies voor hun 
patiënten.’ LMN Druivenstreek            

‘SEL GOAL vzw wil 
de zorg voor de individuele patiënt 

optimaliseren zodat deze zo lang mogelijk 
thuis kan blijven wonen. SEL GOAL doet dit door 

samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in de eerste 
lijn te stimuleren, te coördineren en te faciliteren. Ook de 

apothekers, vertegenwoordigd door BAF, maken deel uit van 
onze werking. Samen met de andere leden van onze Raad van Be-
stuur zet BAF de strategische lijnen van SEL GOAL uit. Via actieve 

deelname aan werkgroepen, activiteiten, vormingen, netwer-
king, platformbijeenkomsten en multidisciplinaire projecten 

behartigt BAF de belangen van de apothekers binnen de 
eerstelijnsgezondheidszorg, en dit zowel op regionaal 

als lokaal niveau binnen het hele arrondisse-
ment Leuven.’ SEL GOAL vzw 
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Met bijna 5.000 officina’s blijft België bij de koplopers van Europese landen met de meeste apotheken per in-
woner. Wil dat zeggen dat er teveel zijn? Ongetwijfeld wel. En dit brengt heel wat onzekerheid teweeg in het 
apothekerslandschap. Af en toe wordt er nog een nieuwe vestiging vergund. Vele collega’s proberen nog gauw 
een overplaatsingsdossier in te dienen. BAF biedt op systematische wijze de tafel aan om de verschillende par-
tijen inzage te geven in de dossiers en in dialoog te gaan om dan een zo correct mogelijk advies uit te brengen. 

Aan de andere kant merken we dat in een sterk vergrijzend België meer en meer burgers thuis oud willen worden. 
Dit brengt een grote zorgvraag met zich mee, ook voor medicatie. Het is dus absoluut belangrijk dat in de nabijheid 
van de burger een huisapotheek beschikbaar blijft. Minister De Block vroeg in 2015 al om werk te maken van een 
betere en correcte spreiding van de apotheken. Als beroepsvereniging kijken we niet lijdzaam toe en geven we 
via VAN en APB advies. 2016 wordt een belangrijk jaar voor apothekers! Minister Vandeurzen wil een grondige 
reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen en Minister De Block wil een meerjarenkader uitwerken. Wordt 
gevolgd en vervolgd! 

Last but not least  willen we onze partners en leden bedanken:
- Febelco cvba als officiële partner van BAF en sponsor-vormgever van dit jaarblad, met name Katrien Favere,  
 verkoopdirecteur, Linda Borghgraef, hoofd dienst marketing en communicatie en Gie Aerts, grafisch ontwerper;
- Alle partners-sponsors: dankzij hun steun kunnen we onze werking blijvend en kwalitatief uitbouwen;
- Al onze leden-apothekers voor hun vertrouwen.

Heb je na het lezen van deze brochure een vraag of suggestie voor BAF? Of wil je graag samenwerken? Laat het 
ons weten.

Hilde Deneyer
Voorzitter BAF

APOTHEKERS ONDER DRUK?



A&T Partners heeft uitgebreide expertise en ervaring met het boekhoudkundig, fiscaal en bedrijfs- 
economisch beheer van apotheken.  Hierdoor kunnen wij u een zeer persoonlijke en deskundige  
totaalservice aanbieden op maat van uw specifieke behoeften.

Als ervaringsdeskundige adviseren wij u inzake de overname, de groei en de overdracht van apotheken.   
Alle bedrijfseconomische, financiële en fiscale elementen worden hierbij grondig geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Ook voor advies en begeleiding met betrekking tot investeringsprojecten, successie en optimalisatie van uw vermogen 
kan u bij ons terecht.   

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking en ontdek waarom A & T Partners ook voor uw apotheek een 
meerwaarde kan betekenen.

Accountancy en Fiscaliteit  
voor Apotheken

Industrieweg 4 bus 5  –  3001 Leuven  –  Tel 016 35 52 16  –  info@atpartners.be  –  www.atpartners.be



Kleine bedragen betalen 
met de kaart? 
Uiteraard!
Kleine kaartbetalingen zijn goedkoper dan u denkt.  
Het grootste voordeel is tijdswinst. U hoeft niet naar een bank-
automaat om geld af te halen. Daarnaast zijn kaartbetalingen snel,  
veilig en gemakkelijk. U loopt niet met cash rond en er is geen  
gedoe met wisselgeld. Uw patiënten zullen het dus zeker waarderen  
als u deze handige service gratis aanbiedt. 
 
Meer info: www.bankvanbreda.be 

Transactie
bedrag

Vaste kost 0,5% commissie op het
transactiebedrag

Kost van de
transactie

€ 1 € 0,025 € 0,005 € 0,0300

€ 2 € 0,025 € 0,010 € 0,0350

€ 3 € 0,025 € 0,015 € 0,0400

€ 4 € 0,025 € 0,020 € 0,0450

€ 5 € 0,025 € 0,025 € 0,0500

€ 6 € 0,025 € 0,030 € 0,0550

€ 7 € 0,025 € 0,035 € 0,0600

€ 8 € 0,025 € 0,040 € 0,0650

€ 9 € 0,025 € 0,045 € 0,0700

€ 10 € 0,025 € 0,050 € 0,0750



Levensverzekeringsmaatschappij erkend onder nr 0809 | CURALIA | Verzekeringstussenpersoon erkend onder nr 042573 A

Curalia, uw gesprekspartner 
voor uw pensioenopbouw 
en al uw verzekeringen

RIZIV-statuut – Aanvullend pensioen – 
Pensioensparen – Individuele Pensioentoezegging 
– Beroepsaansprakelijkheid – Auto – Package  
officina – Rechtsbijstand – Gewaarborgd  
inkomen...

Contacteer ons voor een vrijblijvend bezoek  
van de raadgever uit uw regio:
02/735.80.55 
info@curalia.be 
www.curalia.be

CUR141107 - Ann Jaarboek BAF 170x121 02.indd   1 01/12/14   16:41





Uw partner in personeelsbeheer
Functionele en technische ondersteuning voor werkgever én werknemer 
voor alles wat de uitvoering van de 
sociale wetgeving betreft.

EASYPAY GROUP
I N N O V A T I O N  I N  H R

U wenst meer info?
bezoek onze website sse.easypay-group.com of stuur een mailtje naar infosse600@easypay-group.com

In deze regio kan u ons vinden via 
onderstaande coördinaten:
Sociaal Secretariaat EASYPAY
Geldenaaksebaan 329
3001 Heverlee
Tel.: +32(0)16 31 92 19



Mustela®, de specialist van de huid van de baby’s en de toekomstige moeders, al meer dan 60 jaar

onuitgegeven ONTDEKKINGEN om 
LUIERERYTHEEM te verzorgen
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 Maak de wachttijd 
aangenamer

Genereer 
impulsaankopen

Stimuleer de dialoog 
met uw patiënten

Verhoog uw verkoop 
met 10%-25% 

Moderniseer en 
dynamiseer uw 
verkooppunt

 Promoot uw rol als 
gezondheidsadviseur

Voor alle vragen of inlichtingen, neem gerust contact op met ons. 
contact@idklic.com    +32 2 535 55 55 www.pharmaseen.be

PHARMASEEN TV LAAT U TOE OM UW EIGEN  
COMMUNICATIE EN DIENSTEN TE BEHEREN.



NIEUW IN OTC

KRAMPEN
BUIKPIJN

ONGEMAK IN DE DARMEN

PRIKKELBARE DARM 
SYNDROOM

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET  
GENEESMIDDEL  Duspatalin Retard 200 mg  capsules met verlengde afgif-
te, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Duspatalin  
Retard 200 mg : Elke capsule met verlengde afgifte, hard bevat 200 mg  
mebeverinehydrochloride. 3. FARMACEUTISCHE VORM Duspatalin Retard 200 mg:  
capsules met verlengde afgifte, hard Witte, opake, gelatinecapsules (grootte 1) met 
de standaardinscriptie 245. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties  
Duspatalin Retard 200 mg is aangewezen bij volwassen en adolescenten vanaf 12 jaar voor 
de symptomatische behandeling van buikpijn en -krampen, darmproblemen en onge-
mak in de darmen te wijten aan het prikkelbaredarmsyndroom. 4.2 Dosering en wijze van  
toediening Volwassenen en adolescenten 
vanaf 12 jaar : Tweemaal daags 1 capsule 
van 200 mg, ‘s ochtends en ‘s avonds in 
te nemen. In hardnekkige gevallen mag de 
dosering verhoogd worden tot 2 capsules 
tweemaal daags. Wanneer het gewens-
te effect bereikt is, kan de dosis na enkele 
weken geleidelijk worden verlaagd. Er gel-
den geen beperkingen voor de gebruiks-
duur. Als een of verscheidene dosis(sen) 
werd(en) vergeten, moet de patiënt door-
gaan met de volgende dosis zoals voor-
geschreven. De gemiste dosis(sen) mag/
mogen niet bovenop de gebruikelijke do-
sis worden ingenomen. Speciale populatie :  
Er zijn geen doseringsstudies gedaan bij 
ouderen en bij patiënten met een vermin-
derde nier- en/of leverfunctie. De beschikbare gegevens nadat het product op de markt 
werd gebracht, wijzen niet op een specifiek risico voor ouderen of voor patiënten met een 
verminderde nier- en/of leverfunctie. Een aanpassing van de dosering wordt niet noodza-
kelijk geacht voor ouderen of voor patiënten met een verminderde nier- en/of leverfunc-
tie. Wijze van toediening De capsules moeten met een voldoende hoeveelheid water (ten 
minste 100 ml) worden ingeslikt. Er mag niet op gekauwd worden omdat de omhulling be-
doeld is om een verlengde afgifte te  zekeren (zie rubriek 5.2). 4.3 Contra-indicaties Over-
gevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 5.1 vermelde hulpstoffen.  
4.4 Bijwerkingen De volgende bijwerkingen werden spontaan gemeld tijdens het gebruik 
nadat het product op de markt werd gebracht. Op basis van de beschikbare gegevens 

kan geen exacte frequentie worden bepaald. De allergische reacties die zijn waargenomen 
beperken zich hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, tot de huid. Huid- en onderhuidaandoe-
ningen Urticaria, angio-oedeem, gezichtsoedeem, exantheem Immuunsysteemaandoe-
ningen Overgevoeligheid (anafylactische reacties) Melding van vermoedelijke bijwerkin-
gen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen 
te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het genees-

middel voortdurend worden gevolgd. Be-
roepsbeoefenaren in de gezondheids-
zorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het nationale 
meldsysteem : Federaal agentschap voor 
geneesmiddelen en gezondheidsproduc-
ten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II 
Victor Hortaplein 40/40 B-1060 Brussel 
Website: www.fagg.be e-mail: adverse-
drugreactions@fagg-afmps.be 5. FAR-
MACEUTISCHE GEGEVENS 5.1 Lijst van 
hulpstoffen Duspatalin Retard 200 mg: 
Inhoud van de capsule (granulaat): Mag-
nesiumstearaat, polyacrylaat dispersie 
30%, talk, hypromellose, copolymeer van 
methacrylzuur en ethylacrylaat (1:1) dis-
persie 30%, glyceroltriacetaat Omhulling 

van de capsule: Gelatine, titaandioxide (E171), drukinkt: schellak (E904), propyleenglycol, 
sterke ammoniaoplossing, kaliumhydroxide, zwart ijzeroxide (E172). 6. HOUDER VAN DE  
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN ABBOTT N.V. Einsteinlaan, 14  
B - 1300 WAVER 7. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL  
BRENGEN BE171753 8. DATUM VAN EERSTE VER-
LENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING 
VAN DE VERGUNNING A. Datum van laatste hernieu-
wing: 13.09.2013. 9. DATUM VAN HERZIENINGVAN 
DE TEKST 10/2014 10. AFLEVERING: Vrije aflevering
06/2015 ALL/2015/C3/10-10/47

Product CNK # box Apothekers- 
prijs

Publieksprijs  
(incl. BTW)

Duspatalin Retard 200 mg 1406-321 60 caps 14.15 € 21.74 €



NESTLÉ
INNOVEERT

Belangrijk advies: Nestlé volgt de adviezen van WGO en voert binnen dit kader geen enkele communicatie over zuigelingenvoeding, vanaf de geboorte tot je baby 6 maanden is. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is en blijft mama’s 
melk het beste voedingsmiddel om de groei van baby’s tussen 0 tot 6 maanden te bevorderen. Moedermelk is de ideale voeding voor zuigelingen, omdat ze het best bij hun behoeften aansluit. Bij de voorbereiding op en het voorzetten van 
de borstvoeding is uiteraard ook een goede voeding van de moeder belangrijk. Moedermelk en flesvoeding afwisselen kan de borstvoeding verstoren, anderzijds is het moeilijk om terug te komen op de beslissing om geen borstvoeding te 
geven. Wanneer een moeder geen borstvoeding kan of wil geven, is het belangrijk dat de regels voor het bereiden en gebruik van zuigelingenvoeding en de raadgevingen van de dokter strikt nageleefd worden. Wanneer zuigelingenvoeding 
niet correct gebruikt wordt, houdt dat gezondheidsrisico’s voor de baby in. Ten slotte moet bij de keuze van de voedingsmethode ook rekening gehouden worden met de sociale en financiële gevolgen daarvan.

PROtection for all babiesDit document is uitsluitend voorbehouden aan gezondheidsspecialisten.

Een unieke combinatie van
pro- en prebiotica voor de overgang
na of aanvulling van borstvoeding.

Betere consistentie van de stoelgang
dankzij prebiotica GOS/FOS (1)

Verbetering van de kwaliteit van het gezinsleven
dankzij probiotica L.reuteri(2) die een goede vertering waarborgt

Een goede start voor een gezonde ontwikkeling
dankzij Optipro®, een exclusief Nestlé® procédé800g

CNK 3271-897
800g

CNK 3271-905

(1) Effect of a whey-predominant starter formula containing LCPUFAs and oligosaccharides (FOS/GOS) on gastrointestinal comfort in infants. B. Vivatvakin. Asia Pac J Clin Nutr 2010: 19 (4) : 473-480
(2) L.reuteri DSM 17938 for the management of infantile colic in breastfed infants : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Szajewska H, Gyrczuk E, Horvath A. Journal of Pediatrics. Sept 14, 2012

Verkrijgbaar in
proefformaat : 4x26g
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WETENSCHAPPELIJKE
AROMATHERAPIE

VOOR MEER INFORMATIE:

Aurore THIBOU 
Vertegenwoordiger 
Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant
+32(0)470 54 01 14
athibou@pranarom.com 

Sandrine HARDY 
Vertegenwoordiger Oost- en 
West-Vlaanderen
+32(0)478 97 35 33
shardy@pranarom.com

Rita VAN PARYS 
Apotheker 
Opleidingen en wetenschappelijke 
informatie
+32(0)470 89 29 44
rvanparys@pranarom.com 

WIE ZIJN WIJ? 
- Een Belgisch bedrijf. 
- 25 jaar geleden opgericht door apotheker Dominique Baudoux.
- Gespecialiseerd in de wetenschappelijke medische aromatherapie.
- 250 verschillende chemisch gedefinieerde essentiële oliën en plantaardige oliën. 
- Kwaliteitsgarantie: fysico-chemische en GC-MS- analyses van elk lot.
- Systematische verificatie van de afwezigheid van pesticiden.
- Talrijke specialiteiten op basis van essentiële oliën: doeltreffend en eenvoudig te adviseren.

De aromatherapie is een wetenschap. 
De essentiële oliën zijn zeer krachtig en verdienen zeker een plaatsje in de apotheek. 
Er is echter kennis nodig om ze te kunnen adviseren. 
Wij delen onze kennis met u: website, talrijke boeken en publicaties. 
Wij zorgen ook voor een degelijke opleiding door een apotheker. 

- Opleidingen in de apotheek
- Info-avonden
- Webinars 

- Degelijke basiscursus Wetenschappelijke medische aromatherapie in samenwerking met BAF: 
 4 avonden 
 Startend op dinsdag 8 maart 
Bij Pranarôm - Avenue des Artisans, 37 - 7822 Ghislenghien

Graag stellen we u een samenwerking voor: 
We leveren kwaliteitsvolle producten en bieden de nodige kennis aan voor een goed advies. 



1ste product 
op basis van rode gist rijst + olijf 

klinisch bestudeerd in België ! *

Ch   lesfytolplus

Gezond dankzij planten      

TILMAN SA • Z.I. Sud 15 • B-5377 Baillonville • Tel. 084 320 360                                                                                         

    www.cholesfytol.be

GOEDE SPIERTOLERANTIE !

Doos van 84 tabletten : 32,50 €

ALLEEN BESCHIKBAAR
IN APOTHEEK
ALLEEN BESCHIKBAAR
IN APOTHEEK

* Can red yeast rice and olive extract improve lipid profi  le and cardiovascular risk in metabolic syndrome? A double
blind, placebo controlled randomized trial BMC Complementary and Alternative Medicine (2015) 15:52

 Rode gist rijst
 van de 2de generatie 
  10 mg monacoline K 
  (min. 80% hydroxy-zure vorm)

 Olijf extract 
  10 mg hydroxytyrosol
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D E  S N E L S T E  W E G  N A A R  U W  A P OT H E E K

FEBELNET.BE IS EEN PORTAALSITE
VOOR HET GROTE PUBLIEK OM SNEL

EEN APOTHEEK TE VINDEN,
ONLINE TE BESTELLEN EN VERVOLGENS

AF TE HALEN OP EEN TIJDSTIP NAAR KEUZE.
Hebt u nog geen webshop? surf dan snel

naar www.febelnet.info en ontdek er alle voordelen
van het Febelnet-webshopplatform.


