
De redactie van Marketing in Farma nodigt u uit artikelen in te sturen die relevant zijn voor iedereen 
die werkzaam is binnen de Farma marketing. Enkele onderwerpen ter inspiratie zijn de nieuwste 
trends en ontwikkelingen, tips en adviezen of artikelen ter inspiratie. 
De redactie bepaalt of het betreffende artikel in aanmerking komt voor plaatsing, al dan niet na 
enkele aanpassingen. Het centrale mailadres is: redactie@marketinginfarma.nl.

Aanbieden van teksten
• Als word document per mail aan: redactie@marketinginfarma.nl. 
• Vermeld in het artikel: naam, voornaam/voorletters, eventuele titulatuur en huidige positie en 

adres, telefoonnummer en e-mailadres (deze laatste drie worden niet gepubliceerd). U krijgt  
binnen vijf werkdagen bericht van ontvangst. 

• Vermeld een e-mailadres voor lezers die willen reageren.
• Geef literatuurverwijzingen en noten met nummers op de juiste plaats in de tekst aan; de bijbe- 

horende lijst graag onderaan het artikel.
• Stuur zo mogelijk ook relevant beeldmateriaal mee, vermeld hierbij wie de rechthebbende of  

maker is (zie onder Beeldmateriaal).
• Gebruik zo min mogelijk Word-functies voor tekst- en paginaopmaak.
• Geef aan of er bij auteurs sprake is van belangenverstrengeling.
• Voorzie tabellen, schema’s en figuren van een bondige titel.
• Artikelen mogen maximaal 1500 woorden (exclusief referenties) zijn. Is dit niet voldoende voor 

het gekozen onderwerp, overleg dan met de eindredactie. 

Beeldmateriaal 
Het meezenden van illustraties – ondersteunende foto’s/dia’s/tekeningen, tabellen en grafieken – 
wordt bijzonder op prijs gesteld. Bij materialen van anderen of reeds eerder gepubliceerde  
illustraties dient de bron vermeld te worden en toestemming verkregen te zijn. Wanneer collega’s, 
patiënten of anderen herkenbaar zijn, moeten zij schriftelijke toestemming voor publicatie hebben 
geven. Foto’s voorzien van bijschriften. Tekeningen, tabellen en grafieken voorzien van nummering 
en bijschrift. In de tekst de plaats aangeven waar ze opgenomen moeten worden.

Copyright 
• Bij inzending van een manuscript wordt het recht van publicatie aan Marketing in Farma over- 

gedragen. Dat geldt ook voor alle online uitingen. 
• Een artikel dient niet tegelijkertijd aan een ander medium aangeboden te worden. 
• De redactie behoudt zich het recht bijdragen te weigeren, te redigeren en in te korten. De inhoud 

wordt daarbij uiteraard niet aangetast.
• De redactie maakt de (boven)titel, de tussenkoppen, het intro en de quotes.
• Het auteursrecht van geaccepteerde artikelen vervalt aan de redactie.
• Auteurs van aangeboden artikelen mogen de inhoud daarvan pas in de openbaarheid brengen na 

definitieve afwijzing dan wel publicatie door Marketing in Farma.


