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Er zijn twee categorieën van inzendingen die helaas afnemen. In de eerste plaats
de referaten, waarin een wetenschappelijk artikel/onderzoek wordt besproken
en van commentaar voorzien. Een referaat is een mooie vingeroefening voor
publiceren en we beschouwen het dan ook als een opstap voor met name jonge
auteurs om vertrouwd te raken met schrijven en publiceren. Onze twee aiosredactieleden zijn bij deze rubriek betrokken en werken mee om de inzendingen te verbeteren. We zien dus graag nieuwe referaten tegemoet.
Ook het aanbod in de rubriek van de overzichtsartikelen loopt terug. Een
overzichtsartikel beschouwen we als een essentieel onderdeel van elk nummer
omdat het voor de lezer een gecondenseerde weergave geeft van de kennis op
een bepaald onderdeel van ons vakgebied. Een speciale variant is het overzichtsartikel gebaseerd op een proefschrift. Soms nodigen we auteurs daarvoor
uit, maar we moedigen iedereen aan om een suggestie voor een overzichts
artikel aan ons voor te leggen.

Themanummer
In 2016 hebben we opnieuw een belangrijk themanummer uitgebracht: het
maatschappelijk rendement van de psychiatrie. Een belangrijk, maar nog
relatief nieuw onderwerp omdat het niet gaat over het directe nut van behandeling voor de individuele patiënt, maar juist over het nut van psychiatrische
behandeling voor de samenleving als geheel in kosten en baten. Op het komende
voorjaarscongres van de NVvP zal een symposium aan dit onderwerp gewijd
worden.

Redactie
De redactie is in 2016 grotendeels ongewijzigd gebleven. Toegetreden is dr.
Chris Bervoets, verbonden aan het upc ku Leuven en gespecialiseerd in obsessieve-compulsieve stoornissen, neuromodulatie en schizofrenie. Chris heeft
eerder al geruime tijd bijgedragen aan het tijdschrift als lid van het bestuur van
de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie.
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Referaten en overzichtsartikelen welkom
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artikel

Ook in 2016 werd er volop geschreven over de psychiatrie in Nederland en
Vlaanderen. Het aantal publicaties dat werd aangeboden aan ons tijdschrift
blijft goed op niveau. Elk voordeel heeft ook z’n nadeel: de tijd tussen acceptatie
voor publicatie en de daadwerkelijke publicatie wordt daardoor langer. We
hebben dat deels opgelost door een deel van de geaccepteerde artikelen al
online te publiceren op onze website. Daar kunt u zoeken naar deze voorpublicaties.

Onze methodologen
Het is wellicht goed om de methodologen aan u voor te stellen die de referenten
ondersteunen met methodologische en statistische commentaren bij de
manuscripten. Prof. dr. Wim van den Brink en prof. dr. Ronny Bruffaerts zijn al
langer aan ons tijdschrift verbonden. Dr. Maarten Koeter had reeds afscheid
genomen wegens ziekte en is helaas in 2016 overleden. We gedenken hem met
groot respect.
We hebben dr. Marjan Drukker (School for Mental Health and Neurosciences
van de Universiteit Maastricht), dr. Lynn Boschloo (Faculteit Medische wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Mirjam Moerbeek (Social
and Behavioural Sciences, Universiteit Utrecht) de afgelopen jaren bereid
gevonden om hun expertise in te zetten voor ons tijdschrift. Daar zijn we hun
zeer erkentelijk voor.
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Tot slot wenst de gehele redactie en het redactiebureau u een gezond en
gelukkig 2017.
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In december werd door Sanofi Genzyme een bericht verstuurd naar psychiaters
in Nederland met een artikel uit ons tijdschrift van De Sain-van der Velden e.a.
(2016; 58: 402-6) met een cover van het Tijdschrift van het desbetreffende
nummer.
De redactie van het Tijdschrift noch de auteurs waren op de hoogte van deze
berichtgeving en nemen afstand hiervan. Met de uitgever zijn afspraken
gemaakt om herhaling in de toekomst te voorkomen.
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Geen strijdige belangen meegedeeld.
TITLE IN ENGLISH
The Journal in 2016

