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Doel 
 
 
De Stichting Geneesmiddelenbulletin heeft als doel;  

• het bevorderen van rationele farmacotherapie en - in verband daarmee - het 

verstrekken van onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen 

aan allen die deze voorschrijven, afleveren en gebruiken; en  

• het verstrekken van onafhankelijke en objectieve informatie over medische 

hulpmiddelen aan allen die deze inkopen, toepassen en gebruiken.  

Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen werking en bijwerking(en) op basis van de 
juiste methodologie. 
 
De belangrijkste activiteit van de stichting is het maandelijks uitbrengen van het 
Geneesmiddelenbulletin en het onderhouden van de website. 
De inhoud daarvan komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld. 
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De Stichting  
 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ook voor 2019 subsidie 
ter beschikking gesteld van de stichting.  
Voor Stichting Geneesmiddelenbulletin staat vast dat haar taak en functie blijven 
rechtvaardigen dat de overheid haar activiteiten door middel van een toereikende  
subsidie mogelijk maakt. Stichting Geneesmiddelenbulletin zal daarmee haar  
belangrijke informerende taak onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord kunnen 
vervullen ten behoeve van haar doel. 
 
Dit heeft in 2019 geleid tot de publicatie van 21 afzonderlijke artikelen, die gebundeld 
werden in maandelijkse Ge-Bu-uitgaven. Deze informatie wordt gratis digitaal ter 
beschikking gesteld aan apothekers, artsen, ondersteunend personeel voor artsen (zoals 
specialistisch verpleegkundigen, physician assistants, en praktijkondersteuners voor de 
huisarts) en allen die daarvoor in opleiding zijn. Een maandelijks papieren versie voor 
abonnees wordt op beperkte wijze gecontinueerd. 
 
Met ingang van 2019 is het doi-systeem ingevoerd, hetgeen een afkorting is van digital 
object identifier: een permanent systeem om een specifiek artikel te vinden op het web. 
 
In 2019 is een nieuw referentenprogramma ontwikkeld dat in 2020 wordt getest. Een 
referentenprogramma is een management programma dat de organisatie regelt  van het 
editoriale proces: vanaf het bedenken van een onderwerp, de verschillende versies van 
een manuscript, de commentaren van de referenten en leden van de redactiecommissie 
tot en met de uiteindelijke publicatie. 
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Organisatie, medewerkers & huisvesting 
 
ORGANISATIE 
 
Stichting Geneesmiddelenbulletin kent een bestuur, een hoofdredacteur, een 
redactieteam, een redactiecommissie en een wetenschappelijke adviesraad, elk met een 
eigen rol. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, in het bijzonder met 
de financiële, organisatorische en personele gang van zaken binnen de stichting.  
 
De hoofdredacteur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en van het 
redactieteam, bestaande uit een of meer artsen en/of apothekers of iemand die 
afkomstig is uit een andere door het bestuur goedgekeurde discipline, een chef de 
bureau, een editorial manager en een webredacteur.  De hoofdredacteur is 
verantwoordelijk voor de samenstelling van het Geneesmiddelenbulletin en draagt zorg 
voor de daarin op te nemen berichten en artikelen en het dienaangaande te voeren 
beleid. De hoofdredacteur is volledig vrij in de keuze en de inhoud van de artikelen. De 
hoofdredacteur is ten aanzien van de inhoud van het Geneesmiddelenbulletin geen 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
 
De redactiecommissie adviseert  de hoofdredacteur ten aanzien van de samenstelling 
van het Geneesmiddelenbulletin en de daarin op te nemen berichten en artikelen. De 
redactiecommissie bestaat uit minimaal vijf personen. De leden van de 
redactiecommissie dienen arts of apotheker te zijn, of afkomstig uit een andere door de 
wetenschappelijke adviesraad goedgekeurde discipline.  De redactiecommissie komt 
elke maand bijeen. 
 
De wetenschappelijke adviesraad (WAR) adviseert - gevraagd en ongevraagd - het 
bestuur, de hoofdredacteuren de redactiecommissie. De WAR vergadert tenminste 
tweemaal per jaar en bestaat uit ten minste tien en ten hoogste 20 personen.   
 
 
 
MEDEWERKERS 
Redactiebureau: 
Vaste medewerkers: 
dhr dr HJEM Janssens, apotheekhoudend huisarts/hoofdredacteur 
mw S van der Heijden, apotheker n.p.1/redacteur 
mw S van Kooten, chef de bureau 
mw MAE Nieuwhof, apotheker n.p./redacteur (tot 1 oktober 2019) 
mw B Pronk, webredacteur 
mw I Swaneveld, arts n.p./editorial manager 
 
Niet-vaste medewerkers: 
dr ALM Kerremans, internist n.p. 
dr AJFA Kerst, internist n.p.  
dr T Schalekamp, apotheker 

 

1 n.p.: niet praktiserend 
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dr PHTh Slee, internist n.p. 
dr LML Stolk, ziekenhuisapotheker n.p., klinisch farmacoloog n.p. 
prof dr S Thomas, huisarts n.p. 
mw MM Verduijn, apotheker 
mw dr P Zetstra-van der Woude, arts 
 
Illustrator: M. Wansing 
 
 
Redactiecommissie: 
dr BLG van Wijk, apotheker, voorzitter 
dr CA van den Bogert, apotheker 
mw dr LL Krens, ziekenhuisapotheker 
dr M Lafeber, klinisch epidemioloog, internist in opleiding (vasculaire geneeskunde),  

klinisch farmacoloog i.o.  
 T Luchtman, huisarts 
mw dr F van Stipthout, internist in opleiding (ouderengeneeskunde), klinische  

farmacoloog i.o.  
dr H Wildschut, gynaecoloog 
 
Wetenschappelijke Adviesraad:  
W Koch, huisarts, voorzitter 
FMG Brandts, huisarts n.p. 
WJ Broekema, ziekenhuisapotheker n.p. 
KR van Deventer, apotheker 
dr CJ Haagsma, reumatoloog, klinisch farmacoloog 
mw dr M Heringa, apotheker-onderzoeker 
JA Kaan, arts-microbioloog n.p. 
mw MCJ Knippels, internist-klinisch farmacoloog 
prof. dr C Kramers, internist-klinisch farmacoloog 
J van der Laan, huisarts n.p. 
MF Scholten, cardioloog 
dr TF Veneman, internist-intensivist 
mw JAMJ Verbrugge, apotheker 
dr TW de Vries, kinderarts 
mw dr MMJ Wiegerinck, gynaecoloog i.o. 
mw M Zeeman, internist-ouderengeneeskunde, klinisch farmacoloog 
R van Zijderveld, oogarts 
 
 
Bestuur: 
dhr mr HPA Klapwijk, oud-notaris, voorzitter  
dhr CM van Straaten, oud-accountant, penningmeester  
mw  DP Bruring, apotheker n.p. 
mw mr W Heijbroek-de Clercq, secretaris 
dhr FMM van Exter, huisarts 
dhr prof. dr E. Buskens, arts, hoogleraar medical technology assessment  
dhr dr JJE van Everdingen, dermatoloog n.p. (tot 23 augustus 2019) 
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Coördinator: dhr prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog n.p   
 
 
 
HUISVESTING 
 
Het bureau van het Geneesmiddelenbulletin is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht.  
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Publicaties 20192 

 
Nr. 1 – januari 2019   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2019/1 

• Klinische relevantie van onderzoeksuitkomsten  

doi: 10.35351/gebu.2019.1.1 

• Cardiovasculaire risico’s van diclofenac  

doi: 10.35351/gebu.2019.1.2 

 
Nr. 2 – februari 2019   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2019/2 

• Suppletie omega-3-vetzuren geen cardiovasculair nut  

doi: 10.35351/gebu.2019.2.3 

• Acetylsalicylzuur voor gezonde ouderen?  

doi: 10.35351/gebu.2019.2.5 

• Acetylsalicylzuur voor diabetespatiënten zonder hartvaatziekten?  

doi: 10.35351/gebu.2019.2.4 

 
Nr. 3 – maart 2019    
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2019/3 

• Ribociclib bij borstkanker  

doi: 10.35351/gebu.2019.3.6 

• Hydrochloorthiazide en huidkanker. Waarschuwing ter discussie?  

doi: 10.35351/gebu.2019.3.7 

 
Nr. 4 – april 2019   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2019/4  

• Nieuw geneesmiddel: dimethylfumaraat bij psoriasis 

doi: 10.35351/gebu.2019.4.9 

• Metformine met gereguleerde afgifte 

doi: 10.35351/gebu.2019.4.8 

• Over het Ge-Bu, voorjaar 2019 

 
Nr. 5 – mei 2019   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2019/5 

• Hormonale anticonceptie geen oorzaak van depressie? 

doi: 10.35351/gebu.2019.5.11 

• Geen plaats voor antipsychotica bij delier in het ziekenhuis? 

doi: 10.35351/gebu.2019.5.10 

 

 

2 Abstracts en doi (digital object identifier) in Engelse versie op de website 
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Nr. 6-7 – juni, juli 2019   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2019/6-7 

• Gezondheidsapps voor natuurlijke anticonceptie: oude wijn in nieuwe zakken 

doi: 10.35351/gebu.2019.6-7.12 

• Off-labelgebruik mirtazapine als slaapmiddel 

doi: 10.35351/gebu.2019.6-7.13 
 
Nr. 8 – augustus 2019   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2019/8 

• PrEP effectief in reductie risico HIV-infectie, mits zorgvuldig toegepast 

doi: 10.35351/gebu.2019.8.15 

• Nauwelijks meerwaarde opioïden bij chronische pijn 

doi: 10.35351/gebu.2019.8.14 

 
Nr. 9 – september 2019  
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2019/9 

• Behandeling actinische keratose met 5-FU-crème 

doi: 10.35351/gebu.2019.9.16 

• Nieuwe toedieningsvorm: Calcipotriol/betamethason schuimspray bij psoriasis 

doi: 10.35351/gebu.2019.9.17 

 
Nr. 10 – oktober 2019    
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2019/10 

• (On)zichtbare invloed hulpmiddelenindustrie in ziekenhuizen 

doi: 10.35351/gebu.2019.10.19 

• Voor kinderen met nieuw ontdekte diabetes: een insulinepomp niet beter dan 

injecties? 

doi: 10.35351/gebu.2019.10.18 

 
Nr. 11-12 – november, december 2018  
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2019/11-12 

• Over het Ge-Bu, najaar 2019 

• Leverschade door geneesmiddelen: niet alleen door paracetamol 

doi: 10.35351/gebu.2019.11-12.21 

• Antidepressiva als slaapmedicatie? 

doi: 10.35351/gebu.2019.11-12.20 
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CME toetsen3 
 
Nauwelijks meerwaarde opioïden bij chronische pijn.  
2019;53(8):69-73 
https://www.ntvg.nl/academie/cme/1268722 
 
Gezondheidsapps voor natuurlijke anticonceptie: oude wijn in nieuwe zakken. 
2019;53(6-7):61-65 
https://www.ntvg.nl/academie/cme/1268672 
 
Hormonale anticonceptie geen oorzaak van depressie? 
2019;53(5):54-60 
https://www.ntvg.nl/academie/cme/1268572 
 
Ribociclib bij borstkanker. 
2019;53(3):25-31 
https://www.ntvg.nl/academie/cme/1268415 
 
Klinische relevantie van onderzoeksuitkomsten. 
2019;53(1):1-11 
https://www.ntvg.nl/academie/cme/1268061 
 
 
 
 
 
  

 

3

 https://www.ge-bu.nl/over-gebu/nascholing 
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Website 
 
In 2017 is besloten tot een vernieuwing van de website met als doel de website te 
gebruiken als primair medium voor de publicaties van het Ge-Bu, waarmee een optimaal 
digitale eigentijdse toegankelijkheid nagestreefd wordt ten behoeve van de doelgroep 
van het Ge-Bu. Begin 2018 zijn de vernieuwde website en app in gebruik genomen en in 
2019 steeds aangepast. 
 

ISDB4 
 
Het Geneesmiddelenbulletin neemt actief deel aan ‘the International Society of Drug 
Bulletins’ (ISDB). F.M.Helmerhorst is de tussenpersoon tussen het Ge-Bu en de ISDB. Hij 
heeft namens het Ge-Bu de algemene ledenvergadering te Parijs van 10-12 oktober 
2019 bijgewoond. 
 

G5 
 
De G5 is een samenwerkingsverband van het Farmacotherapeutisch Kompas, het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Bijwerkingencentrum Lareb en het Instituut 
voor Verantwoord Medicijngebruik en het Geneesmiddelenbulletin. 
 
De G5-leden hebben de volgende intentieverklaring ondertekend: 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Geneesmiddelenbulletin, 
het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Bijwerkingencentrum 
Lareb, en Zorginstituut Nederland hebben de intentie en ambitie 
om samen goed, objectieve en betrouwbare informatie te verstrekken aan de 
(aspirant) voorschrijver (als primaire doelgroep), met als doel te sturen op 
gepast gebruik van geneesmiddelen. 
Deze partijen willen in gezamenlijkheid de onafhankelijke 
geneesmiddeleninformatie stroomlijnen, zodat de (aspirant) voorschrijver 
optimaal wordt ondersteund bij het gepast voorschrijven. 
Iedere organisatie blijft vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van haar eigen informatie. Maar de partijen gaan wel onderzoeken hoe zij 
samen de geneesmiddeleninformatie kunnen versterken, ieder vanuit zijn 
eigen verantwoordelijkheid en kracht. 

 
Met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik en het Bijwerkingencentrum Lareb zijn in 2019 afzonderlijke 
overlegmomenten geweest ter verdere oriëntatie van elkaars werkterreinen.  
 

  

 

4 https://www.isdbweb.org/ 
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Beleidsvoornemen 2019-20215 
 
 

1. Ge-Bu publiceert wetenschappelijke artikelen met objectieve informatie over  

a. geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken 

b. medische hulpmiddelen aan allen die deze inkopen, toepassen en gebruiken 

2. Ge-Bu bewaakt de statutair vastgelegde onafhankelijke positie ten opzichte van welke 

partij dan ook («luis in de pels») oa het jaarlijks verzamelen van de 

belangenverstrengelingsverklaringen van iedereen die betrokken bij het Ge-Bu is. 

3. Ge-Bu continueert de bijzondere werkwijze: 

a. Ge-Bu producten zijn digitaal gratis toegankelijk en te downloaden (ook via app). 

b. Ge-Bu werkt uitsluitend met uitgenodigde auteurs 

c. Ge-Bu heeft geen advertenties 

d. Ge-Bu heeft een hoog gekwalificeerde en uitgebreide referentengroep 

e. Ge-Bu baseert te publiceren informatie op peer-reviewed medisch-

wetenschappelijke artikelen  

f. Ge-Bu maakt een balans tussen effectiviteit en bijwerkingen gebruik makend van 

evidence based medicine 

4. Ge-Bu continueert een volledig lidmaatschap van de ISDB. 

5. Het Ge-Bu continueert een samenwerkingsverband met het College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Bijwerkingencentrum 

Lareb, en Zorginstituut Nederland met als ambitie en doel om goede, objectieve en 

betrouwbare informatie over geneesmiddelen te verstrekken aan de (aspirant) 

voorschrijver (als primaire doelgroep), met als doel te sturen op gepast gebruik van 

geneesmiddelen. Iedere organisatie blijft vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van zijn eigen informatie. 

6. Ge-Bu is op de hoogte van de mening van lezers over de gepubliceerde informatie 

(kwalitatief en kwantitatief) en integreert deze in het nastreven van de doelstellingen. 

7. Ge-Bu realiseert een nieuwe referentenprogramma/managementsysteem  

8. Ge-Bu realiseert een lijst met (veel gebruikte)  onderzoekmethodologische begrippen; de 

lijst is digitaal via de website (gratis) toegankelijk als hulpmiddel bij het op waarde 

schatten van onderzoeken over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 

9. Ge-Bu heeft contact met de onderwijsinstellingen die hen opleiden die in de toekomst 

geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gaan voorschrijven, afleveren en toepassen. 

10. Ge-Bu heeft contact met beroepsverenigingen opdat gepubliceerde informatie maximaal 

ten nutte kan komen aan de leden van deze verenigingen, bijvoorbeeld in 

behandelrichtlijnen. 

11. Ge-Bu heeft contact met andere Nederlandstalige farmacotherapeutische of medische 

vakbladen als NTvG, Huisarts & Wetenschap, Medisch Contact, Pharmaceutisch 

Weekblad opdat gepubliceerde informatie door zoveel mogelijk doelgroepen op zoveel 

mogelijk plaatsen gevonden kan worden. 

12. Ge-Bu heeft contact met overkoepelende organisaties als KNMG en KNMP. 

13. Naast al een geregistreerde status in Embase6 heeft Ge-Bu ook een ‘Medline-status’ 

aangevraagd.  

14. Ge-Bu streeft naar zichtbaarheid op websites, fora en andere sociale media gericht op 

de doelgroepen. 

 

5 Te downloaden via https://www.ge-bu.nl/over-gebu/bestuur 
6

 https://en.wikipedia.org/wiki/Embase 
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15. Ge-Bu publiceert (in samenwerking met NTvG) CME-toetsen ten behoeve van BIG7-

zorgverleners. 

 
Uitwerking 
 

• Kwalitatief onderzoek middels Google Analytics  overeenkomstig de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG)8.   

• Kwantitatief lezersonderzoek. 

• Een plan voor een externe visitatie wordt ontwikkeld. 

• Jaarlijks verzamelen van de belangenverstrengelingsverklaringen van iedereen die 

betrokken bij het Ge-Bu is. 

• Samenwerking met G5. 

• Contacten onderhouden met Nederlandse beroepsverenigingen, onderwijsinstellingen, 

vakbladen, organisaties voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie op het gebied van 

farmacotherapie en medische hulpmiddelen. 

• Ge-Bu publiceert tenminste 5 CME toetsen per jaar. 

 

 
 

 

7

 Register van zorgverleners met de beschermde titel  zoals vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (wet BIG). 
8

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemene-informatie-avg 


