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Veel wetenschappelijke artikelen worden geschreven om invloed uit
te oefenen op de dagelijkse klinische praktijk of op vervolgonderzoek.
Wetenschappelijke tijdschriften meten hun belang af aan de
impactfactor en het idee is dat de impactfactor van een tijdschrift
samenhangt met de invloed van dat tijdschrift op beide genoemde
aspecten. De impactfactor is het quotiënt van het aantal malen dat
een artikel uit een tijdschrift gepubliceerd in de 2 voorgaande jaren
geciteerd wordt het jaar daarna en het totale aantal citeerbare
gepubliceerde artikelen in die 2 voorgaande jaren. Voor een nietEngelstalig blad zoals het Tijdschrift voor Psychiatrie is de impactfactor
laag.

Impact Echter, het belang van een tijdschrift kan ook worden
afgemeten aan de impact die de artikelen hebben op het klinische
werk en het maatschappelijk debat in het Nederlandstalige gebied
zowel binnen de beroepsgroep als daarbuiten. Het Tijdschrift heeft
daar juist veel invloed op. Resultaten uit onderzoek in Nederland
of Vlaanderen hebben soms direct invloed op de klinische praktijk
of worden in de media besproken.
In 2012 zorgde het themanummer over routine outcome
monitoring (rom) voor een kritische reactie van de Nederlandse
kernhoogleraren psychiatrie. Het debat over de risico’s verbonden
aan rom laaide hoog op in de vakmedia en daarbuiten.
Het Tijdschrift vervult daarin voor de Nederlandse en Vlaamse
psychiatrie een cruciale rol en met de geplande vernieuwing van het
tijdschrift zal er extra aandacht komen voor discussie tussen de
lezers.
Het 2de themanummer in 2012, over stagering en profilering,
stond onder gastredacteurschap van Aartjan Beekman en kwam in
november van dit jaar uit. Het nummer beschrijft een vernieuwend
concept met directe invloed op diagnostiek en behandeling, dat
gunstig lijkt voor de zorg. Op bijeenkomsten in ons vakgebied en in
publicaties wordt regelmatig gediscussieerd over deze andere wijze
van diagnosticeren en deze zal ook een rol spelen bij invoering van de
dsm-5 die in 2013 verschijnt.
Als we dan toch over impact spreken, in 2012 is gestart met de
nieuwe rubriek Nederlands-Vlaams Toponderzoek. Hierin worden
recente publicaties van hoogwaardig psychiatrisch onderzoek van
Nederlands-Vlaamse bodem gepresenteerd. Daarmee is de lezer van
het Tijdschrift meteen op de hoogte van de nieuwste inzichten uit
eigen stal. En de oogst blijkt groot in het eerste jaar van deze rubriek,
die onder redactie staat van Richard Oude Voshaar.
Afscheid Als er wijzigingen optreden in de samenstelling
van de redactie heeft dat ook impact. Dit jaar was er een aantal
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wisselingen en nemen we afscheid van vier vertrouwde redacteuren.
Ten eerste prof. dr. Stephan Claes, die jarenlang met Albert
Leentjens en sinds een jaar met René Keet de boekennummers heeft
vormgegeven. Stephan is hoogleraar in Leuven en publiceert vooral
over biologische psychiatrie en genetica. Achter al die exacte kennis
zit een psychiater die in de kernredactie zeer gewaardeerd werd om
zijn beschouwende, evaluerende en humorvolle wijze waarmee hij
ingewikkelde problemen weet te benaderen. Zijn redactionelen
zijn juweeltjes van beschouwing van de wereld om ons heen.
Prof. dr. Frans Verhey, hoogleraar Ouderenpsychiatrie in
Maastricht, heeft een uiterst scherpe visie. Hij kan in zijn reviews
exact aangeven waar het aan schort bij een artikel. Ook in de redactie
stelde hij regelmatig op verfrissende wijze ‘gewoontes’ ter discussie.
Hij was voorzitter van het themanummer ouderenpsychiatrie, een
prachtig nummer dat in de opleiding tot psychiater onmisbaar is.
Dr. Wiepke Cahn, psychiater in het umc Utrecht, heeft veel
betekend voor de redactie, met name voor het onderwerp psychose.
Ze is sterk maatschappelijk betrokken bij patiënten met
psychotische stoornissen, en dan vooral de zwaksten onder hen, de
dak- en thuislozen. Ze staat ook voor hen op de bres als ze dreigen ten
onder te gaan door maatschappelijke ontwikkelingen zoals
marktwerking en eigen bijdrage. We zullen ook haar gezelligheid
missen in de redactie.
De vierde redacteur die dit jaar afscheid neemt, is dr. Filip
Bouckaert, ouderenpsychiater aan het Universitair Psychiatrisch
Centrum Leuven, campus Kortenberg, en ook betrokken bij het
themanummer ouderenpsychiatrie. In zijn redactioneel ‘Respect’
(2012) en dat over babyboomers (2010) is zichtbaar hoe Filip actuele
onderwerpen bespreekt op filosofische wijze. Prachtig om als
ouderenpsychiater je redactioneel te starten met een citaat van Oscar
Wilde ‘If it were I who was to be always young, and the picture that was to
grow old… I would give my soul for that!’ Wij danken deze vier
redactieleden voor al hun inzet.

Welkom We verwelkomen in 2012 vijf nieuwe gezichten.
Prof. dr. Kris Goethals, A-opleider in ggz wnb, als hoogleraar
verbonden aan de universiteit van Antwerpen; prof.dr. Chris
Baeken, hoogleraar Psychiatrie aan de Vrije Universiteit van Brussel;
dr. Sabine Roza, kinder- en jeugdpsychiater, en werkzaam bij het
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; prof. dr. Gerben Meynen,
bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de universiteit
van Tilburg en daarnaast psychiater bij GGz Ingeest; dr. Rien
Van, A-opleider bij Arkin in Amsterdam met een speciaal focus op
psychotherapie. Wij wensen tot slot de lezers een goed 2013.
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