
GROEPSAANKOOP 
PRAKTIJKGERICHTE BOEKEN 

Prijs : €71,55 (incl. 6% btw) ipv € 79,50       10% korting 

Zelfzorgadvies in de apotheek Deel II 
 
Patiënten begeleiden bij het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen is een be-
langrijk onderdeel van de apotheekpraktijk. Deze tweede praktijkgids vormt 
samen met Deel I een complete wegwijzer in de aanpak van vragen over zelf-
zorg in de apotheek. Deel II gaat dieper in op rhinitis, hoest, keelklachten, oor-
aandoeningen, hoofdpijn, musculoskeletale aandoeningen en rookstop. 

Prijs : €390,00 (incl. 6% btw) ipv €486,25      20% korting 

Informatorium Medicamentorum 2019 
 
Het Informatorium is een naslagwerk met informatie over alle geneesmiddelen 
die in gebruik zijn. Zowel geregistreerde toepassingen als off-label gebruik zijn 
opgenomen. Het bevat 72 hoofdstukken en ongeveer 1650 stofmonografieën, 
en daarnaast informatie over handelsproducten.  
De uitgave 2019, die eind januari verschijnt, bevat ruim 1800 bladzijden. 

Prijs : €67,05 (incl. 6% btw) ipv € 74,50       10% korting 

Zelfzorgadvies in de apotheek Deel I 
 
Dit eerste deel is een wegwijzer in de aanpak van vragen rond zelfzorg in de 
apotheek. Praktijkgids Deel I behandelt maagklachten, diarree, obstipatie, ana-
le klachten, menstruatiepijn en PMS.  

Prijs : €115,50 (incl. 6% btw) ipv € 154,00      25% korting 

Zelfzorgadvies in de apotheek Deel I & II 
 
Indien u de complete wegwijzer in de aanpak van vragen over zelfzorg in de 
apotheek wenst moet u Deel I en Deel II samen bezitten ! 
Praktijkgids Deel I behandelt maagklachten, diarree, obstipatie, anale klachten, 
menstruatiepijn en PMS. Deel II gaat dieper in op rhinitis, hoest, keelklachten, 
ooraandoeningen, hoofdpijn, musculoskeletale aandoeningen en rookstop. 



Prijs : €41,35 (incl. 6% btw) ipv € 46,95      10% korting 

Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen 
 
Huisartsen, maar ook andere professionals die betrokken zijn bij de medische 
zorg voor ouderen, blijken grote behoefte te hebben aan een praktische aan-
pak van alledaagse klachten. Daarin voorziet dit boek. Omdat we praktische 
handvatten bieden voor de aanpak van kleine kwalen maar ook voor de aanpak 
bij de eerste presentatie van andere niet altijd kleine maar wel veelvoorkomen-
de alledaagse klachten, is de titel aangepast: Kleine kwalen en alledaagse 
klachten bij ouderen.  

Prijs : €35,55 (incl. 6% btw) ipv € 39,50       10% korting 

Zakboek keel-, neus-, en oorheelkunde  
 
Dit geactualiseerde zakboek bundelt op een systematische manier de belang-
rijkste aandoeningen van neus, keel en oor. Klinische foto’s verhelderen de ver-
schillende aandoeningen van hoofd en hals. Het vakgebied omvat de zintuigen 
gehoor, evenwicht, reuk en smaak en de functies ademhalen, slikken en spre-
ken. Het bedient zich van een groot aantal specifieke methoden van onder-
zoek, behandeling en revalidatie.  

De weergegeven prijzen gelden voor klanten en leden van BAF.  
De levering is voorzien in maart 2019. 

De boeken voor tariferende leden bezorgen wij via de bode.  Voor niet-
tariferende leden gebeurt de verzending via Febelco of via de post 
(verzendkosten!). Je kan je boek(en) uiteraard ook afhalen bij BAF. 

 

BESTEL HIER JE BOEKEN 
 

Bestellen 
kan  
tot  

31/01/2019 

WENST U VEEL LEESPLEZIER! 

Prijs : €119,25 (incl. 6% btw) ipv € 159,00      25% korting 

Commentaren Medicatiebewaking 2018—2019 
 
De nieuwe editie van het boek Commentaren Medicatiebewaking 2018/2019 is 
zopas verschenen. Het boek, dat uitleg geeft over en adviezen bij geneesmid-
del-interacties, contra-indicaties en overgevoeligheden, is bijgewerkt naar de 
laatste inzichten.  

https://baf.be/form/2019-01-bestelformulier-groepsaa

