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Voor u ligt het jubileumnummer ter gelegenheid
van de vijftigste jaargang van het Tijdschrift voor
Psychiatrie. In 1959 ging het tijdschrift van start als
Voordrachtenreeks van de Nederlandse Vereniging van
Psychiaters in Dienstverband, in 1969 werd het voortgezet onder de naam Nederlands Tijdschrift voor
Psychiatrie en sinds 1972 gebruiken wij onze huidige naam.
Een redactiecommissie bestaande uit Dick
Raes, Cécile Gijsbers van Wijk en Loes Gabriëls,
intensief ondersteund door Noela Sanderson
(redactiesecretariaat), heeft in oude jaargangen
artikelen op verschillende deelgebieden van de
psychiatrie geselecteerd en vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse auteurs gevraagd hun visie te
geven op de ontwikkelingen in de afgelopen 25
jaar. De auteurs kregen deze geselecteerde artikelen uit de oude jaargangen van het Tijdschrift
(waarvan de samenvattingen zijn opgenomen in
dit jubileumnummer) ter inspiratie toegestuurd.
Daar kwamen 21 juweeltjes uit voort. Ik wil de
commissie namens de redactie en het bestuur van
de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie, en ik
denk ook namens alle lezers, hartelijk bedanken
voor de creativiteit en inzet waarmee zij dit jubileumnummer hebben vormgegeven.

Het jubileumnummer start met een artikel dat
een beeld geeft van de psychiatrie zoals deze in
publicaties in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) naar voren kwam. Dit artikel is eerder gepubliceerd in het jubileumboek De derde 50
van het NTvG. Wat is de reactie vanuit de psychiatrie? Hengeveld (p. 19) bijt de spits af.
Op enkele deelgebieden, te weten opleiding,
spoedeisende psychiatrie, dwangopneming en
forensische psychiatrie, publiceren wij een
Vlaams-Nederlands tweeluik. Elk deelgebied
wordt vanuit Vlaams en Nederlands perspectief
beschreven.
Dit jubileumnummer is veelomvattend,
maar kan niet alomvattend zijn: ons vak is te breed
en er zijn te veel ontwikkelingen om alle deel
gebieden de aandacht te kunnen geven die ze verdienen.
Vanwege ons jubileum hebben we een speciale attentie voor de lezers. Vanaf deze maand zijn
alle artikelen van alle jaargangen (1959-2008) in te
zien op onze website: www.tijdschriftvoor
psychiatrie.nl. Ik wens u veel plezier met het lezen
van dit nummer en het online verkennen van de
historie van ons tijdschrift.
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