
Belangenverstrengeling Bijlagen 1a-1b 2019 

Bijlage 1a. Belangenverstrengeling farmaceutische industrie 

Bijlage 1b. Belangenverstrengeling medische hulpmiddelen 

Het is bekend dat artsen, apothekers of onderzoekers financiële banden kunnen 

hebben met de farmaceutische industrie. Dat kan soms moeilijkheden geven bij het 
schrijven van wetenschappelijke artikelen, doordat wetenschappelijk bewijzen 

onvoldoende of zelfs in het geheel niet kunnen worden gescheiden van financiële 

prikkels vanwege de farmaceutische industrie. Hierdoor kunnen zich situaties 

voordoen waarbij belangenverstrengeling ontstaat. 

Een dergelijke belangenverstrengeling kan strijdig zijn met de doelstelling van het 

Ge-Bu. 

Deze doelstelling treft u hieronder aan. 

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. 

Wij verzoeken u derhalve aan te geven welke financiële banden u heeft met de 

farmaceutische industrie. 

De door u verstrekte gegevens zullen overigens niet worden gepubliceerd in ons 

tijdschrift en blijven op het redactiebureau. 



Belangenverstrengeling Bijlagen 1a-1b 2019 

Bijlage 1a. Belangenverstrengeling farmaceutische industrie 

Ondergetekende verklaart hierbij de volgende banden te hebben met de 

farmaceutische 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: 

Onbetaald adviseurschap 

Verrichten van betaalde nascholingen en voordrachten met de farmaceutische 

industrie 

Andere mogelijke banden met de farmaceutische industrie die tot 

belangenverstrengeling aanleiding kunnen geven 

Naam 

Handtekening 

Plaats en datum 



Belangenverstrengeling Bijlagen 1a-1b 2019 

Bijlage 1b. Belangenverstrengeling 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: 

Onbetaald adviseurschap 

Verrichten van betaalde nascholingen en voordrachten met producenten of 

leveranciers van medische hulpmiddelen 

Andere mogelijke banden met producenten of leveranciers van medische 

hulpmiddelen die tot belangenverstrengeling aanleiding kunnen geven 

Naam 

Handtekening 

Plaats en datum 


