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Basic
Bent u op zoek naar beknopte en betrouwbare basisinformatie over de sector van de officina-apotheken? Dan is onze formule
APB Basic zeker iets voor u! Om van deze – volledig gratis – formule te genieten, volstaat het om u te registreren op www.apb.be.
ONS AANBOD
→ Een abonnement op de digitale versie (type flip book) van de Korte Berichten, ons tweewekelijks tijdschrift (21 nummers
per jaar) met algemene informatie. De Korte Berichten richten zich tot alle Belgische en Luxemburgse apothekers
(in officina’s en ziekenhuizen) en zijn hét aangewezen communicatiekanaal van de farmaceutische bedrijven naar de
apotheker.
→ Onbeperkte toegang tot de intrekkingslijsten die op onze website gepubliceerd worden door de Dienst voor
Geneesmiddelenonderzoek (DGO) én een abonnement op de digitale versie van deze lijsten (e-Recall), waardoor u per
e-mail onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van alle intrekkingen.
→ Onbeperkte toegang tot de mededelingen van firma’s die op onze website gepubliceerd worden. Deze rubriek staat open
voor de farmaceutische bedrijven en laat hen toe om het apothekerskorps rechtstreeks op de hoogte te brengen van
belangrijke informatie (tijdelijke onbeschikbaarheden, prijswijzigingen, naamsveranderingen, nieuwe producten, enz.).
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Communication
Onze formule APB Communication biedt u – bovenop de basisdiensten van APB Basic – een mix van gerichte en relevante
informatie over de wereld van de officina. Voor slechts € 265 per jaar en per gebruiker weet u altijd wat er precies gaande is in
het Belgische apotheeklandschap.
ONS AANBOD
→ Een abonnement op de digitale versie van de Korte Berichten, onbeperkte toegang tot de intrekkingslijsten (+ e-Recall) en
de mededelingen van firma’s (zie formule APB Basic).
→ Een abonnement op de digitale versie (type flip book) van het Apothekersblad, het maandblad (11 nummers per jaar) voor
leden van APB en dé referentie voor alle beroepsgebonden informatie (politiek, economisch, juridisch, wetenschappelijk,
enz.). Door het gevarieerde aanbod van rubrieken biedt het Apothekersblad u een unieke, verhelderende kijk op de
ontwikkelingen in onze sector.

→ Een abonnement op de digitale versie (genre flip book) van het Farmaceutisch Tijdschrift voor België, het trimestriële
(4 nummers per jaar) wetenschappelijke blad voor apothekers, dat bruggen slaat tussen onderzoek en de officinale praktijk,
met een bijzondere aandacht voor farmaceutische zorg.
→ Een abonnement op ‘e-publications’. Deze e-mailalert ontvangt u telkens wanneer één van onze beroepspublicaties online
gepubliceerd is.
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Communication Pro
Naast de verschillende tijdschriften ontplooit APB ook een sterke aanwezigheid op internet. Ons Extranet MyAPB, bestemd
voor onze leden, is een bron van informatie en beschikt over exclusieve tools die alle facetten bestrijken van het beheer van
de officina en de uitoefening van het beroep. Voor € 685 per jaar en per gebruiker biedt de formule APB Communication Pro
u onze verschillende tijdschriften aan en opent ze voor u de deuren van MyAPB.
ONS AANBOD
→ Een abonnement op de digitale versie van de Korte Berichten, het Apothekersblad en het Farmaceutisch Tijdschrift voor
België (+ e-mailalert ‘e-publications’), plus onbeperkte toegang tot de intrekkingslijsten (+ e-Recall) en de mededelingen
van firma’s (zie formule APB Communication).
→ Een abonnement op de gedrukte versie van onze tijdschriften (Korte Berichten, Apothekersblad en Farmaceutisch
Tijdschrift voor België).
→ Volledige toegang tot MyAPB, het private Extranet van de website www.apb.be.
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APBTARIEF
De Dienst Tarieven van APB beheert en onderhoudt het Tarief van Farmaceutische Producten. In deze databank zijn alle
producten die in een Belgische officina afgeleverd kunnen worden (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, medische voeding,
voedingssupplementen, verzorgingsproducten,...) op een gestructureerde wijze ondergebracht. Voor € 530 per jaar biedt onze
formule APBTarief u onbeperkt toegang tot alle relevante en geactualiseerde informatie (regelgeving, fabrikant, prijs, remgeld,
terugbetalingsmodaliteiten, enz.) over producten die in de apotheek beschikbaar zijn.
ONS AANBOD
→ Onbeperkte toegang tot de website www.apbtarief.be.
→ Een abonnement op de digitale versie van de Korte Berichten, plus onbeperkte toegang tot de intrekkingslijsten (+ e-Recall)
en de mededelingen van firma’s (zie formule APB Basic).
→ Voor 210 € per jaar en per bijkomende gebruiker kunt u ook uw collega’s aansluiten op dit abonnement – elk met hun
individuele toegangscode voor www.apbtarief.be.
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HCP (Health Care Professional)
Dankzij de formule APB HCP geniet u, voor € 1.055 per jaar en per gebruiker, van alle diensten die zijn inbegrepen in onze
formules APB Communication Pro en APBTarief.
ONS AANBOD
→ Een abonnement op de digitale én de gedrukte versie van de Korte Berichten, het Apothekersblad en het Farmaceutisch
Tijdschrift voor België (+ e-mailalert ‘e-publications’); plus onbeperkte toegang tot de intrekkingslijsten (+ e-Recall) en de
mededelingen van firma’s; plus volledige toegang tot MyAPB (zie formule APB Communication Pro).
→ Onbeperkte toegang tot www.apbtarief.be (zie formule APBTarief).
→ Een abonnement op het gedrukte Tarief der Magistrale Bereidingen (2 nummers per jaar), dé referentiebron voor het
correct afleveren en tariferen van magistrale bereidingen.
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HCP Pro
Onze laatste formule, APB HCP Pro, biedt u het nec plus ultra op het vlak van professionele informatie voor het beheer van de officina.
Voor € 2.625 per jaar – en dit voor drie gebruikers – geniet u van alle diensten die zijn inbegrepen in de formule APB HCP,
alsook van toegang tot de website www.delphicare.be en van juridische en reglementaire monitoring door onze professionele
diensten.
ONS AANBOD
→ Een abonnement op de digitale én de gedrukte versie van de Korte Berichten, het Apothekersblad en het Farmaceutisch
Tijdschrift voor België; plus onbeperkte toegang tot de intrekkingslijsten (+ e-Recall) en de mededelingen van firma’s;
plus volledige toegang tot MyAPB en tot de website www.apbtarief.be en een abonnement op het gedrukte Tarief der
Magistrale Bereidingen (zie formule APB HCP).
→ Onbeperkte toegang tot www.delphicare.be, de webapplicatie van de wetenschappelijke databank voor geneesmiddelen
die in België in de handel zijn. DelphiCare verschaft informatie over indicaties, dosering, bijwerkingen, farmacologische
eigenschappen, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen, interacties, buitenlandse equivalenten en farmacovigilantie.

→ Juridische en reglementaire monitoring (de opvolging van regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving over
het apothekersberoep en over geneesmiddelen en gezondheidsproducten) onder de vorm van een abonnement op de
elektronische nieuwsbrief van de Juridische Dienst van APB.
→ Voor € 530 per jaar en per bijkomende gebruiker kunt u (maximum 10) extra collega’s aansluiten op dit abonnement –
elk met hun eigen individuele toegangscode voor de verschillende webapplicaties.
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FtB: Farmaceutisch Tijdschrift voor België
JdP: Journal de Pharmacie de Belgique
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Gedrukte publicaties ontvangt u in de
landstaal van uw keuze.

Vragen ?

Abonneer u!

Heeft u vragen over onze nieuwe abonnementsformules of
over de aangeboden diensten en/of producten? Aarzel dan
niet om onze klantendienst te contacteren.

Heeft u uitgemaakt welke abonnementsformule het best
beantwoordt aan uw behoeften? Ga dan naar de website van
APB (www.apb.be > Algemene Pharmaceutische Bond >
Ontdek onze diensten) om de bestelbon te downloaden.
Stuur de ingevulde bestelbon per e-mail, fax of met de post
naar onze klantendienst.

APB - Klantendienst
Archimedesstraat 11, 1000 Brussel
E-mail : customer@apb.be
Tel : +32(0)2 285 42 17
Fax : +32(0)2 609 46 06
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Opgelet! Al onze abonnementsformules starten vanaf 1 januari 2018. Gelieve
ons uw aanvraag vóór 17 november 2017 te bezorgen, zodat u ten volle kunt
genieten van uw abonnement. Elk abonnement dat in de loop van het jaar
2018 wordt afgesloten, loopt tot 31 december. De prijs wordt berekend op
basis van het aantal nog resterende maanden.
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