
DIT TOESTEMMINGSFORMULIER GRAAG VOLLEDIG INVULLEN EN ONDERTEKENEN
(door alle auteurs)

Hierbij geven ondergetekenden, auteurs van het bijgaande manuscript, toestemming om het artikel te publiceren in het Nederlands 
Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO), wanneer deze het reviewproces succesvol doorlopen heeft en daarvan afgeleide 
publicaties, daaronder begrepen elektronische en andere vormen van openbaarmaking. Ook dragen wij aan het NPFO de aanspraak over 
op de door derden verschuldigde vergoeding op grond van de wettelijke regelingen aangaande het auteursrecht.

Wij verklaren verder:
•  dat wij allemaal voldoen aan alle drie criteria voor auteurschap zoals omschreven in de Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals, en dat er geen andere personen zijn die aan deze criteria voldoen maar die niet als auteur zijn 
aangemerkt;

  (“Om als auteur te worden genoemd, moet men een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan (a) ontwerp en opzet, of het 
verkrijgen van gegevens, of analyse en interpretatie van gegevens; (b) het concept van het artikel of de kritische beoordeling van de 
wetenschappelijke inhoud ervan; en (c) de uiteindelijke te publiceren versie hebben gelezen en goedgekeurd. Auteurs moeten aan al 
deze drie voorwaarden voldoen.”)

•  dat wij hieronder een volledige opgave hebben verstrekt van andere media waaraan wij bovengenoemd manuscript of  
belangrijke delen daaruit ter publicatie hebben aangeboden;

•  dat alle rechthebbenden toestemming hebben gegeven voor de overname van materiaal dat uit andere bronnen in dit manuscript is 
opgenomen;

•  dat het manuscript tot stand is gekomen zonder financiering, ondersteuning of gunstbetoon (elke verlening van geld, een goed 
of een dienst die direct of indirect verband houdt met het manuscript, bijvoorbeeld reiskosten, onderzoekmateriaal, cursus- of 
congresdeelname, uitwerking of herziening van de tekst), anders dan door de bedrijven of instellingen waar wij werkzaam zijn, dan 
wel de bedrijven en instellingen die hieronder zijn genoemd;

•  dat er geen andere belangentegenstellingen zijn dan die hieronder zijn genoemd, waaronder begrepen feiten of rechtsverhoudingen 
die vragen kunnen oproepen over onafhankelijkheid en/of objectiviteit (bijvoorbeeld een universiteit die onderzoek verricht in 

opdracht van derden, of een stichting die wordt gesponsord door derden).
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