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Ieder jaar bekroont het Tijdschrift voor Psychiatrie de drie beste artikelen
geschreven door een arts in opleiding tot specialist (aios) als eerste auteur. De
redactie van het Tijdschrift hecht veel waarde aan het uitreiken van deze prijs.
Voor veel aiossen vormt het Tijdschrift voor Psychiatrie een eerste kennismaking met het wetenschappelijk werk. We zijn verheugd dat in de afgelopen
periode 21 artikelen zijn gepubliceerd met een aios als eerste auteur, waarvan
ook enkele artikelen uitsluitend door aios(sen) geschreven zijn. Bij sommige
artikelen heeft de aios ook zelf data verzameld. De redactie hoopt dat het uitreiken van de publicatieprijs aiossen stimuleert om ook in de toekomst hun
(wetenschappelijk) werk naar het Tijdschrift te sturen.
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De jury bestond uit 2 leden van de redactie van het Tijdschrift voor Psychiatrie
(Boudewijn Bus en Lineke Tak), een lid van het bestuur van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie (Maarten van den Bossche) en twee leden van de
Commissie Wetenschappelijke Activiteiten van de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie (Roel Mocking en Annemiek Dols).
Ieder jurylid werd gevraagd om een score toe te kennen van 0 tot en met 3 voor
theoretische onderbouwing, klinisch belang, wetenschappelijke kwaliteit en
taal en structuur. Op basis van deze scores werd gevraagd een rangorde op te
stellen. De top 3 per jurylid krijgt extra punten, waarbij het derde artikel 2
punten meer krijgt dan nummer 4, het tweede 4 punten meer en het eerste 6
punten meer dan het vierde gerankte artikel. Er zijn dit jaar 21 artikelen: dat
betekent dus dat het 4e artikel 18 punten krijgt; het 3e artikel 20; het 2e artikel
22 en het 1e artikel 24. Deze nieuwe scores werden voor alle publicaties opgeteld en op basis van deze eindsom werd de finale rangorde opgesteld. Hieruit
kwam een duidelijke top 3 naar voren. Tijdens een juryberaad waarin alle
juryleden participeerden, werden de artikelen nog besproken en werd de
rangorde behouden.
De prijzen zijn 1000, 500 en 250 euro respectievelijk voor de eerste, tweede en
derde prijswinnaars.

Eerste prijs: Sisco van Veen
De eerste prijs was voor het oorspronkelijk onderzoeksartikel met Sisco van
Veen (2019) als eerste auteur, getiteld ‘Euthanasie van Nederlandse psychiatrische patiënten in 2015-2017’. Auteurs deden onderzoek naar de patiëntkenmerken en artsenbetrokkenheid bij euthanasie op basis van psychisch lijden.
De jury vond het een belangrijk onderwerp dat bovendien enkel in de Nederlandse (of Belgische) praktijk onderzocht kan worden vanwege de geldende
wetgeving in die landen. In het artikel wordt het onderwerp met veel diepgang
beschreven, hetgeen in het bijzonder lovenswaardig is omdat het een complex
onderwerp is.

Tweede prijs: Maria Rive

LITERATUUR

De tweede prijs was voor het overzichtsartikel met als eerste auteur
Maria Rive (2018), getiteld ‘Diagnostiek van uni- versus bipolaire stoornissen middels neuro-imaging’. Het artikel is gebaseerd op het eerder verschenen proefschrift van de auteur en
beschrijft in hoeverre het mogelijk is
om middels neuro-imagingtechnieken
onderscheid te maken tussen uni- en
bipolaire stoornissen.
Hoewel het niet eenvoudig is om een
proefschrift samen te vatten in één
artikel, was de jury toch van mening
dat het de auteurs goed gelukt is om een goed, diepgaand verhaal te schrijven
waaruit blijkt dat er een gedegen proefschrift aan ten grondslag ligt.
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Besluit
De redactie feliciteert alle eerste auteurs met het behaalde resultaat, evenals
alle medeauteurs die betrokken waren bij de totstandkoming van de artikelen.
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De derde prijs gaat naar het overzichtsartikel met eerste auteur Sjoerd van
Belkum (2018), getiteld ‘Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie bij
therapieresistente depressie: voorstel
voor een behandelprotocol’. In het
artikel beschrijven Van Belkum en
medeauteurs de wetenschappelijke
evidentie voor repetitieve transcraniële magnetische stimulatie bij de
behandeling van depressie en doen zij
op basis van de beschikbare literatuur
tevens een voorstel voor een behandelprotocol.
De jury was van mening dat de bevindingen goed onderbouwd waren en
met name dat het artikel rechtstreekse
implicaties voor de klinische praktijk
bood.
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Derde prijs: Sjoerd van Belkum

Schutter DJLG, Aleman A, Schoevers RA,

