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Doelstelling Ge-Bu
Het Ge-Bu stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij
onafhankelijke informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven of afleveren.
De belangrijkste activiteit van de stichting betreft het periodiek uitgeven van het Ge-Bu.
De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Het is bekend dat artsen, apothekers of onderzoekers financiële banden kunnen hebben met de
farmaceutische en/of medische hulpmiddelen industrie. 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 hulpmiddelen industrie. 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 hulpmiddelen industrie. De door u verstrekte gegevens zullen overigens niet worden
gepubliceerd in ons tijdschrift en blijven op het redactiebureau.
Dit document 'Formulier belangenverstrengeling redactiecommissie' bevat de volgende
onderdelen:
• Formulier belangenverstrengeling verklaring lid van de redactiecommissie (blad 1);
• Formulier belangenverstrengeling activiteiten en nevenfuncties (blad 2 + 3).
Graag ontvangen wij de ingevulde en ondertekende formulieren zo spoedig mogelijk retour.
Dat kan op de volgende manieren:
• uploaden in het referentenprogramma (pdf): https://referenten.ge-bu.nl
• per post: postbus 2190, 3500 GD Utrecht
• per mail (pdf): info@ge-bu.nl
Het onderwerp ‘Belangenverstrengeling’ is essentieel voor het bestaan van Ge-Bu. Dus zijn wij
streng. Is de deadline voor het insturen van de formulieren Belangenverstrengeling
verstreken dan wordt uw account gesloten totdat wij de ondertekende formulieren hebben
ontvangen. Vanaf dat moment kunt u weer deelnemen aan het referentenprogramma.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Redactieteam Ge-Bu

Formulier belangenverstrengeling
Verklaring lid van de redactiecommissie
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Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Geboorteplaats:
Geboortedatum:

E-mail:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

verklaart:
als lid van de redactiecommissie van de Stichting Geneesmiddelenbulletin gevestigd te Utrecht (hierna:
"de stichting") in verband met het bepaalde in artikel 13 lid 6 van de statuten van deze stichting:
− dat hij/zij de doelstelling van de stichting en de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten
onderschrijft;
− dat hij/zij niet in dienst is van de stichting of geen lid is van de wetenschappelijke adviesraad
noch zijn bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad en degene met wie een
gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd;
− dat hij /zij niet heeft deelgenomen aan leveringen en/of aannemingen ten behoeve van de
stichting, dan wel als schuldeiser of schuldenaar geldleningen met de stichting is aangaan, of
anderszins in een zakelijke hoedanigheid aan de stichting verbonden is;
− dat hij /zij niet in enig opzicht betrokken is bij de farmaceutische industrie, bij de productie van of
de handel in medische hulpmiddelen of al dan niet gehonoreerde nevenfuncties vervult die
onverenigbaar zijn met een goede vervulling van zijn/haar taken en zijn/haar onafhankelijkheid
alsmede het vertrouwen daarin kunnen schaden; en
− dat hij/zij aan de voorzitter van de stichting een volledige opgave heeft gedaan van zijn/haar
zakelijke activiteiten alsmede van zijn/haar al dan niet gehonoreerde nevenfuncties.

Bovenstaande voor akkoord ondertekenen op blad 3

blad 1 van 3

Formulier belangenverstrengeling
Activiteiten en nevenfuncties
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Deel A Farmaceutische industrie
Ondergetekende verklaart hierbij de volgende banden te hebben met de farmaceutisch industrie
(waaronder ook vallen CRO en instituten die zich bezighouden met research ten behoeve van de farmaceutische
industrie, alsmede deelname aan 'steering-committees' of adviesraad van door de industrie gesponsord onderzoek),
die aanleiding zouden kunnen vormen voor het ontstaan van belangenverstrengeling.
Betaald adviseurschap:
geen

Onbetaald adviseurschap:
geen

Verrichten van betaalde nascholingen en voordrachten met de farmaceutische industrie:
geen

Andere mogelijke banden met de farmaceutische industrie die tot belangenverstrengeling aanleiding kunnen geven:
geen

Bovenstaande voor akkoord ondertekenen op blad 3

blad 2 van 3

Deel B Medische hulpmiddelen
Ondergetekende verklaart hierbij de volgende banden te hebben met producenten en leveranciers van
medische hulpmiddelen (waaronder ook vallen CRO en instituten die zich bezighouden met research ten
behoeve van de industrie, alsmede deelname aan 'steering-committees' of adviesraad van door de industrie
gesponsord onderzoek), die aanleiding zouden kunnen vormen voor het ontstaan van belangenverstrengeling.
Betaald adviseurschap:
geen

Onbetaald adviseurschap:
geen

Verrichten van betaalde nascholingen en voordrachten met producenten of leveranciers van medische hulpmiddelen:
geen

Andere mogelijke banden met producenten of leveranciers van medische hulpmiddelen
die tot belangenverstrengeling aanleiding kunnen geven:
geen

Ondertekend voor akkoord blad 1 t/m 3
Handtekening

Naam

Datum

Plaats

blad 3 van 3

