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Doel
De Stichting Geneesmiddelenbulletin heeft als statutair 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 in 2020
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ook voor 2020 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 2020 geleid tot de publicatie van 21 afzonderlijke artikelen (blz 128)1, 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. Het streven is om tenminste 5
CME-toetsen per jaar te publiceren. In het verslagjaar is het aantal CME-toetsen echter
beperkt gebleven tot 2 vanwege de focus op publicaties.
Sinds de Covid-19 pandemie heeft elk overleg binnen en buiten Ge-Bu digitaal plaats
gevonden. Natuurlijk wordt uitgezien naar de persoonlijke contacten wanneer dat weer
kan. Een vergadering van alle gremia heeft op 14 oktober van het verslagjaar digitaal
plaatsgevonden. Naast de maandelijkse vergaderingen tussen het redactieteam en de
redactiecommissie heeft de wetenschappelijke adviesraad (WAR) 2x digitaal vergaderd.
De hoofdredacteur heeft een 10tal ‘WAR-journals’ samengesteld met intern Ge-Bu
nieuws voor de WAR-leden. Het bestuur vergaderde 6 keer.
In 2020 is een nieuw referentenprogramma geïmplementeerd, waar lang naar werd
uitgezien. Het bestuur dankt allen die in het bijzonder zich hiervoor hebben ingezet. In
het vervolg hierop wordt in 2021 een management programma ontwikkeld. Het
management programma regelt de organisatie van het editoriale proces: vanaf het
bedenken van een onderwerp, de verschillende versies van een manuscript, de
commentaren van de referenten en van de leden van de redactiecommissie tot en met
de uiteindelijke publicatie.
De onderdelen ‘plaatsbepaling’ en ‘samenvatting’ worden van elke Ge-Bu publicatie in
het Engels vertaald. Bij wijze van proeve zijn ook 3 volledige artikelen vertaald.
Voorrang voor een tijdige publicatie zoals in geval ‘Negatieve invloed
geneesmiddelen op COVID-19’ en ‘Geneesmiddelen bij COVID-19’ is mogelijk gebleken
zonder kwaliteitsverlies.
Naast een begrippenlijst2 is ook een lijst met verwijzingen van methodologische
begrippen (naar Ge-Bu-publicaties) gemaakt om de soms ingewikkelde methodologie
nader te bestuderen.
Voor het eerst in de Ge-Bu-geschiedenis is er een e-learning door dr Feikje van
Stipthout gemaakt over het artikel ‘Geneesmiddelen bij COVID-19’3.
1

2018: 30 artikelen, 104 blz
2019: 21 artikelen, 112 blz
2 https://www.ge-bu.nl/over-gebu/begrippen
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Het bestuur is bijzonder verheugd dat in 2020 zoveel belangrijke stappen zijn
gezet voor een nog beter Geneesmiddelenbulletin en spreekt in dat verband zijn dank
uit aan de hoofdredacteur a.i., de leden van het redactieteam, van de redactiecommissie
en van de wetenschappelijke adviesraad. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het
Geneesmiddelenbulletin met zoveel vrijwilligers tot stand wordt gebracht. Zonder deze
inbreng was dat niet mogelijk geweest.

3

https://www.ge-bu.nl/artikel/geneesmiddelen-bij-covid-19 (zie onder figuur 1)
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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 tenminste 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 hoofdredacteur en de redactiecommissie. De WAR vergadert tenminste
tweemaal per jaar en bestaat uit ten minste tien en ten hoogste 20 personen.

MEDEWERKERS
Redactieteam:
Vaste medewerkers:
dhr dr HJEM Janssens, apotheekhoudend huisarts/hoofdredacteur tot 1 maart 2020
dhr prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog np4/hoofdredacteur vanaf 1 maart 2020
dhr dr CA van den Bogert, apotheker (van 1 maart tot 1 oktober 2020)
mw S van der Heijden, apotheker np/redacteur (tot 25 maart 2020)
mw S van Kooten, chef de bureau
mw MAE Nieuwhof, apotheker np/redacteur (vanaf 1 maart 2020)
mw B Pronk, webredacteur
dhr dr LML Stolk, ziekenhuisapotheker np, klinisch farmacoloog np (vanaf 1 maart 2020)
mw I Swaneveld, arts np/editorial manager
dhr dr TF Veneman, internist-intensivist (van 1 maart tot 10 september 2020)

4

np: niet praktiserend
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Niet-vaste medewerkers:
dhr dr ALM Kerremans, internist np
dhr dr AJFA Kerst, internist np
dhr dr T Schalekamp, apotheker
dhr dr PHTh Slee, internist np
dhr dr LML Stolk, ziekenhuisapotheker np, klinisch farmacoloog np (tot 1 maart 2020)
dhr prof dr S Thomas, huisarts np (tot 27 mei 2020)
mw MM Verduijn, apotheker
mw dr P Zetstra-van der Woude, arts
Illustrator: dhr M. Wansing

Redactiecommissie:
dhr dr BLG van Wijk, apotheker, voorzitter
dhr dr CA van den Bogert, apotheker (tot 1 maart 2020 en vanaf 1 oktober 2020).
mw dr LL Krens, ziekenhuisapotheker
dhr dr M Lafeber, klinisch epidemioloog, internist in opleiding (vasculaire geneeskunde),
klinisch farmacoloog io5
dhr T Luchtman, huisarts (tot 1 maart 2020)
dhr JD Machiels, klinisch farmacoloog io, medisch microbioloog io (sinds 15 juli 2020)
mw dr F van Stipthout, internist in opleiding (ouderengeneeskunde), klinische
farmacoloog io
dhr dr H Wildschut, gynaecoloog (tot 1 maart 2020)

Wetenschappelijke Adviesraad:
dhr W Koch, huisarts, voorzitter
dhr FMG Brandts, huisarts np (tot 1 maart 20202)
dhr WJ Broekema, ziekenhuisapotheker np
dhr KR van Deventer, apotheker
mw dr MC ten Doesschate, psychiater (vanaf 1 maart 2020)
dhr DPA Grootenhuis, huisarts (vanaf 1 maart 2020)
dhr dr CJ Haagsma, reumatoloog, klinisch farmacoloog (tot 18 oktober 2020)
mw dr M Heringa, apotheker-onderzoeker
dhr JA Kaan, arts-microbioloog np
mw MCJ Knippels, internist-klinisch farmacoloog
dhr RM Kok, psychiater (vanaf 1 maart 2020)
dhr prof. dr C Kramers, internist-klinisch farmacoloog
dhr J van der Laan, huisarts np
mw ARJ Sanders-van Lennep, huisarts (vanaf 1 maart 2020)
dhr MF Scholten, cardioloog (tot 1 maart 2020)
mw dr BC Tanis, hemato-oncoloog (vanaf 1 maart 2020)
dhr dr TF Veneman, internist-intensivist (vanaf 10 september 2020); vicevoorzitter
mw JAMJ Verbrugge, apotheker
dhr dr TW de Vries, kinderarts
mw dr MMJ Wiegerinck, gynaecoloog io
5

In opleiding
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mw M Zeeman, internist-ouderengeneeskunde, klinisch farmacoloog
dhr R van Zijderveld, oogarts (tot 14 oktober 2020)

Bestuur:
dhr mr HPA Klapwijk, oud-notaris, voorzitter
mw DP Bruring, apotheker np
dhr prof. dr E. Buskens, arts, hoogleraar medical technology assessment
dhr FMM van Exter, huisarts
mw mr W Heijbroek-de Clercq, secretaris
dhr CM van Straaten, oud-accountant, penningmeester
dhr mr GA van der Steur (vanaf 14 okt 2020)
dhr dr JM Verzijl, ziekenhuisapotheker (vanaf 25 aug 2020)
Coördinator: dhr prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog np (tot 1 februari 2020)

HUISVESTING
Het bureau van het Geneesmiddelenbulletin is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht.
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Publicaties 20206
Nr. 1 – januari 2020
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/1
• Bewijskracht: gerandomiseerd of observationeel onderzoek?
doi: 10.35351/gebu.2020.1.1
Nr. 2 – februari 2020
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/2
• Genotypering voorafgaand aan behandeling met clopidogrel?
doi: 10.35351/gebu.2020.2.2
• Geneesmiddeleninteracties met CYP-enzymen
doi: 10.35351/gebu.2020.2.3
Nr. 3 – maart 2020
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/3
• Menopauzale hormoontherapie en borstkanker
doi: 10.35351/gebu.202-.3.4
Nr. 4 – april 2020
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/4
• Negatieve invloed geneesmiddelen op COVID-19
doi: 10.35351/gebu.2020.4.5
• Lymfklierkanker door borstprothesen?
doi: 10.35351/gebu.2020.4.6
• Geen melatonine bij primaire slaapstoornissen
doi: 10.35351/gebu.2020.4.7
Nr. 5 – mei 2020
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/5
• Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen
doi: 10.35351/gebu.2020.5.8
• Weefselherstel door autoloog plaatjesrijk plasma?
doi: 10.35351/gebu.2020.5.9
Nr. 6-7 – juni, juli 2020
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/6-7
• Is hydroxycarbamide effectief bij sikkelcelziekte?
doi: 10.35351/gebu.2020.6-7.10
• Grotere sterftekans door hoge vitamine B12-spiegels?
doi: 10.35351/gebu.2020.6-7.11
6

Abstracts en doi (digital object identifier) in Engelse versie op de website
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•
•

Geneesmiddelen bij COVID-19
doi: 10.35351/gebu.2020.6-7.12
Omega-3-vetzuren niet beter dan placebo
doi: 10.35351/gebu.2020.6-7.13

Nr. 8 – augustus 2020
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/8
• Antibioticumresistentie door maagzuurremmers?
doi: 10.35351/gebu.2020.8.14
• Netwerk meta-analyse van geneesmiddelen
doi: 10.35351/gebu.2020.15
Nr. 9 – september 2020
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/9
• Gordelroosvaccin voor ouderen?
doi: 10.35351/gebu.2020.9.16
• Benzodiazepinegebruik in Nederland
doi: 10.35351/gebu.2020.9.17
Nr. 10 – oktober 2020
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/10
• Entresto: meerwaarde bij hartfalen?
doi: 10.35351/gebu.2020.10.18
Nr. 11-12 – november, december 2020
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/11-12
• Umbrella reviews van geneesmiddelen
doi: 10.35351/gebu.2020.11-12.19
• ‘Vervuilde’ geneesmiddelen
doi: 10.35351/gebu.2020.11-12.20
• Ballerine® koperspiraal
doi: 10.35351/gebu.2020.10.21
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CME toetsen7
Netwerk meta-analyse van geneesmiddelen
Ge-Bu 2020;54(8):89-95
https://www.ntvg.nl/academie/cme/1270498

Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen
Ge-Bu 2020;54(5):45-51
https://www.ntvg.nl/academie/cme/1269902

7

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
vanaf 2019 steeds aangepast.

ISDB8
Het Geneesmiddelenbulletin neemt actief deel aan ‘the International Society of Drug
Bulletins’ (ISDB). F.M. Helmerhorst is de vertegenwoordiger van het Ge-Bu bij de ISDB.

G5
De G5 is een samenwerkingsverband van het Farmacotherapeutisch Kompas, het College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Bijwerkingencentrum Lareb, 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.
Ge-Bu neemt deel aan de G5- vergaderingen en heeft met vertegenwoordigers van het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik en het Bijwerkingencentrum Lareb afzonderlijke overlegmomenten.

8

https://www.isdbweb.org/
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Lezersonderzoek
Met de invoering van de digitalisering is het mogelijk geworden met behulp van Google Analytics
inzicht te krijgen in de wijze waarop het bulletin wordt geraadpleegd een en ander met in acht
neming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Inzicht in de belangstelling van de lezers voor de artikelen, de nieuwsbrieven en de toetsen
alsmede de wijze waarop zij het Geneesmiddelenbulletin raadplegen is van belang voor de
verdere ontwikkelingen en de prioritering van het Geneesmiddelenbulletin.

Voornemens 2021
•
•

•

het ontwikkelen van een managementprogramma.vanuit het bestaande
referentenprogramma.
het oprichten van een lezerspanel. Ongeveer 5 leden zullen worden gerekruteerd
vanuit de lezersgroepen (apotheker, verloskundige, physician assistant of nurse
practioner, student geneeskunde, student farmacie, docent geneeskunde of
farmacie aan een van de Nederlandse faculteiten). Zij gaan na publicatie van een
Ge-Bu-artikel de toepasbaarheid waaronder de keuze van het onderwerp
alsmede de leesbaarheid ervan beoordelen.
het aanvragen van een Medline-registratie.

Zie: Beleidsplan 2019-2021 https://www.ge-bu.nl/over-gebu/bestuur
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