
Kies het APB-abonnement dat bij u past! 

solutions.apb.be

 Altijd up-to-date
WILT U STEEDS WETEN WAT ER GAANDE IS IN  
HET BELGISCHE APOTHEEKLANDSCHAP?  
ZOEKT U SPECIFIEKE INFORMATIE OVER  
DE SECTOR VAN DE OFFICINA-APOTHEKEN? 

by

NEWS



APB biedt een brede waaier aan professionele diensten en betrouwbare, actuele informatie over  
het Belgische apotheeklandschap en de geneesmiddelensector. In onze abonnements formules 
combineren we o.a. een vaktijdschrift met gepersonaliseerde toegangen tot onze website MyAPB,  
de webapplicatie PhiL en de verspreiding van elektronische nieuwsbrieven. 

Ons aanbod

MyAPB → Exclusief en veelzijdig
Naast de Korte Berichten ontplooit APB ook een sterke 
aanwezigheid op internet. Onze website apb.be en in het bijzonder 
het privé-gedeelte MyAPB, beschikt over exclusieve tools en 
informatie die alle facetten bestrijken van het beheer van de 
officina en de uitoefening van het apothekers beroep. Met onze 
abonnementen Communication Pro, HCP en HCP Pro beschikt u 
over een volledige toegang tot MyAPB.

KORTE BERICHTEN → Het referentieblad in de apotheeksector
Een aantal formules bieden u een abonnement op de digitale en/of gedrukte  
versie van de vernieuwde Korte Berichten, ons tweewekelijks tijdschrift  
(21 nummers per jaar). Het ruime aanbod van betrouwbare en  
praktijkgerichte informatie maakt van dit toonaangevende magazine hét  
referentieblad voor alle apothekers. Het is tevens hét aangewezen  
communicatiekanaal van de farmaceutische bedrijven naar de apotheker.

MyAPB



Pharmaceutical Information Library (PhiL)
In een wereld die permanent evolueert, met een overvloed aan 
informatie en waarin elke minuut telt, is alle tijdswinst welkom. Uw 
opzoekingswerk naar alle administratieve en wetenschappelijke 
gegevens over geneesmiddelen en andere farmaceutische producten, 
kan snel, eenvoudig én doeltreffend dankzij onze webapplicatie PhiL!

Nieuwsbrieven → Altijd up-to-date!
Via onze abonnementen kunt u ook intekenen op de 
verschillende digitale nieuwsbrieven die door APB 
worden verstuurd. Zo brengt de e-Recall u onmiddellijk 
op de hoogte van alle intrekkingen die gepubliceerd 
worden door de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek 
(DGO). Met de Mededelingen van de firma’s brengen de 
farmaceutische bedrijven het apothekerskorps 
rechtstreeks op de hoogte van belangrijke informatie. 
Ook juridische en reglementaire opvolging hoeft u niet 
te missen dankzij de elektronische nieuwsbrief van 
onze Juridische dienst.

Bekijk onze abonnementen en  
kies de formule die best bij u past

NEWS



Vragen?
Heeft u een vraag i.v.m. een abonnement  
of over de aangeboden diensten of producten?
Neemt contact op met onze klantendienst: 

 solutions.apb.be
 subscriptions@apb.be
 +32 (0)2 285 42 17

     

Meer informatie: solutions.apb.be

Abonnement Website MyAPB Korte Berichten e-nieuwsbrieven Webapplicatie PhiL 2021

Basic Full Digitaal Papier e-Recall e-Publications Industry 
News

Juridische 
Info

Light Full Excl. btw

Basic 0 €

Communication 180 €

Communication Pro 525 €

HCP *
1265 €     

225 €
* 
**

HCP Pro *
2780 € 

505 €
* 
**

PhiL Light *   
710 € 
225 €

* 
**

PhiL Full *   
2000 € 

505 €
* 
**

Al onze abonnementen op een rijtje!

MyAPB

Ontdek ons volledig aanbod in detail  
op solutions.apb.be - subscriptions

* Dit abonnement omvat 3 gebruikers, bijkomende gebruikers zijn mogelijk (** prijs per bijkomende gebruiker).
De abonnementen HCP en HCP Pro bevatten ook een gedrukte versie van het Tarief der Magistrale Bereidingen.

Heeft u enkel behoefte aan administratieve informatie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten, dan volstaat onze basisversie PhiL Light. 
Heeft u zowel nood aan administratieve als wetenschappelijke info, dan is onze meest complete versie - PhiL Full - de ideale tool voor u.


