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Doelstelling Ge-Bu
Stichting Geneesmiddelenbulletin (afgekort Ge-Bu) stelt zich ten doel rationele
farmacotherapie en rationeel gebruik van medische hulpmiddelen te bevorderen.
Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over:
- geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken;
- medische hulpmiddelen aan allen die deze inkopen, toepassen en gebruiken.
Het Ge-Bu streeft bij zijn publicaties en artikelen naar maximale onafhankelijkheid.

Het is bekend dat artsen, apothekers of onderzoekers financiële banden kunnen hebben met de
farmaceutische en/of medische hulpmiddelenindustrie. Dat kan soms moeilijkheden geven bij
het schrijven van wetenschappelijke artikelen, doordat wetenschappelijke bewijzen
onvoldoende of zelfs in het geheel niet kunnen worden gescheiden van financiële prikkels
vanwege de farmaceutische en/of medische hulpmiddelenindustrie. Hierdoor kunnen zich
situaties voordoen waarbij belangenverstrengeling ontstaat.
Een dergelijke belangenverstrengeling kan strijdig zijn met de doelstelling van het Ge-Bu. Wij
verzoeken u derhalve aan te geven welke financiële banden u heeft met de farmaceutische en/
of medische hulpmiddelenindustrie. De door u verstrekte gegevens zullen overigens niet
worden gepubliceerd in ons tijdschrift en blijven op het redactiebureau.
Dit document 'Belangenverstrengeling auteur/auteursrechten' bevat de volgende onderdelen:
• Formulier belangenverstrengeling auteur (blad 1 en 2);
• Formulier akkoordverklaring auteursrechten (blad 3).
Graag ontvangen wij de ingevulde en ondertekende formulieren zo spoedig mogelijk retour
op het mailadres: s.mouton@ge-bu.nl.
Met vriendelijke groet,
Frans Helmerhorst
hoofdredacteur Ge-Bu a.i.

Formulier belangenverstrengeling auteur

- blad 1

Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Titel/Functie:
Telefoon:

E-mail:

Banknummer:

Banknummer t.b.v. uitbetaling auteursvergoeding

In het belang van transparantie vragen wij u om alle relaties/activiteiten/belangen die gerelateerd zijn aan
de inhoud van uw manuscript te vermelden. Dit zowel met betrekking tot geneesmiddelen als met
betrekking tot medische hulpmiddelen.
Gerelateerd betekent elke relatie met derden, met of zonder winstoogmerk, wier belangen door de inhoud
van het manuscript kunnen worden geschaad. Het gaat hierbij niet alleen om een instituut/afdeling/
maatschap, waarbij u betrokken bent maar ook bijv. om een stichting of een vereniging, waarvan u
bestuurder bent, deel uitmaakt van de raad van toezicht of van de raad van advies of waaraan u anderszins
verbonden bent.
Openbaarmaking vertegenwoordigt een verbintenis tot transparantie en duidt niet noodzakelijk op een
vooroordeel. Als u twijfelt of u een relatie/activiteit/interesse moet vermelden, verdient het de voorkeur dat
u dit doet.
− Bij punt 1 op blad 2 rapporteert u alle ondersteuning voor het werk in dit manuscript zonder tijdslimiet.
− Bij punt 2 t/m 12 op blad 2 is het tijdsbestek voor openbaarmaking de afgelopen 36 maanden.
De gestelde vragen zijn van toepassing op de relaties/activiteiten/interesses van de auteur met betrekking
tot het genoemde manuscript. Deze relaties/activiteiten/interesses moeten ruim worden gedefinieerd. Als
uw manuscript bijvoorbeeld betrekking heeft op epidemiologie van hypertensie, moet u alle relaties met
fabrikanten van antihypertensiva melden, zelfs als die medicatie niet in het manuscript wordt vermeld.
Indien sprake is van belangenverstrengeling bepaalt het bestuur van de Stichting Geneesmiddelenbulletin
het gewicht daarvan.

Bovenstaande voor akkoord ondertekenen op blad 3
blad 1 van 3

Formulier belangenverstrengeling auteur

- blad 2

Vermeld alle entiteiten die betrekking hebben op punt 1 t/m 12 of selecteer ‘geen’.

1 Alle ondersteuning voor huidige manuscript (bijv. financiering, levering studiemateriaal, medisch schrijven, verwerkingskosten artikelen)
geen

2 Overige subsidies of contracten (indien niet aangegeven in item #1 hierboven)
geen

3 Royalty's of licenties
geen

4 Functie als adviseur of deskundige, individueel of in commissieverband, betaald of onbetaald
geen

5 Betaling of honoraria voor lezingen, presentaties, sprekersbureaus, nascholingen, voordrachten met de
farmaceutische industrie en het schrijven van manuscripten
geen

6 Contract research organisatie (CRO) en instituten die zich bezighouden met research ten behoeve van de farmaceutische
industrie, alsmede deelname aan steering-committee of adviesraad van door de hier bedoelde industrie gesponsord onderzoek
geen

7 Ondersteuning voor het bijwonen van vergaderingen en/of reizen
geen

8Octrooien gepland, uitgegeven of in behandeling
geen

9 Leidinggevende of fiduciaire rol in een andere raad van bestuur, commissie of belangengroep, betaald of onbetaald
geen

10 Aandelen of aandelenopties in de geneesmiddelen- of hulpmiddelenbranche
geen

11 Ontvangst van apparatuur, materialen, medicijnen, medisch schrijven, geschenken of andere diensten
geen

12 Overige financiële of niet-financiële belangen
geen

blad 2 van 3 Bovenstaande voor akkoord ondertekenen op blad 3

Formulier akkoordverklaring auteursrechten - blad 3

Ondergetekende geeft hierbij aan een artikel over het volgende onderwerp te willen
schrijven voor het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu):

Ik ben voldoende op de hoogte gebracht van de gang van zaken rond het schrijven van
een artikel en heb kennis genomen van de richtlijnen voor auteurs en ga hiermee
akkoord.
De artikelen in het Ge-Bu doorlopen een uitgebreid editoriaal proces.
Zie https://www.ge-bu.nl/over-gebu/doel-en-werkwijze.
Ik verklaar dat ik het (concept)artikel tijdens het schrijfproces en in de periode dat het in
bewerking is op het redactiebureau van het Ge-Bu en totdat het gepubliceerd is, niet zal
aanbieden aan een ander tijdschrift.
Ge-Bu heeft een gratis toegankelijke website. Het is vrij om referaten over artikelen uit
het Ge-Bu te schrijven, mits het Ge-Bu duidelijk als bron wordt vermeld, en het referaat
vooraf aan het Ge-Bu wordt voorgelegd.
Het is niet toegestaan het artikel na publicatie aan te bieden aan een ander tijdschrift, of
in te gaan op een verzoek om het artikel in een ander tijdschrift te publiceren. Verzoeken
om na publicatie een kopie van het Ge-Bu-artikel in andere tijdschriften te mogen
publiceren moeten aan het Ge-Bu worden gericht. Ge-Bu beoordeelt in hoeverre een
publicatie een kopie of een referaat betreft. Ik ga er aldus mee akkoord dat als ik het
(concept)artikel aanbied aan het Ge-Bu, deze de auteursrechten overneemt.

Ondertekend voor akkoord blad 1 t/m 3
Naam

Datum

Handtekening

Plaats

blad 3 van 3

