
Het uiterlijk van het Tijdschrift voor Psychiatrie is, zoals u ziet, verge-
leken met zo’n dertig jaar geleden ingrijpend veranderd. Het for-
maat is drastisch gewijzigd; er is gestreefd naar een sobere, ‘weten-
schappelijke’ uitstraling. De indeling van de artikelen is gewijzigd
van eenkoloms in tweekoloms. De samenvatting is voorzien van
trefwoorden en de summary van keywords. De tabellen en grafie-
ken zijn kwalitatief verbeterd en uniform gemaakt. Het lettertype
(genaamd Trinité) is nieuw en hopelijk groot genoeg, en de regelval
is vrij geworden. In de ‘lay-out’ van de verschillende rubrieken is
variatie aangebracht. De omslag van het Tijdschrift zal niet langer
jaarlijks van kleur wisselen. Het ontwerp voor de nieuwe lay-out is
van de vormgever mevrouw E. Kerremans van het ontwerpbureau
Typography & Other Serious Matters.

U zult begrijpen dat de gang naar dit nieuwe uiterlijk een
langdurige is geweest. De gehele redactie heeft in dit proces een
stem gehad. Een dergelijke keuze blijft echter altijd een min of
meer subjectieve en ongetwijfeld zal er verschillend over geoor-
deeld worden. We hopen echter dat het vernieuwde uiterlijk van
het Tijdschrift voor Psychiatrie voor de meesten van onze lezers een
vooruitgang betekent. Verder geldt onverkort dat het uiteindelijk
gaat om de inhoud, die vooral wordt bepaald door wat u, toekom-
stig auteur, ons aanlevert (Van der Mast 1998). Tegelijkertijd wil de
redactie de lezers van het Tijdschrift uitdrukkelijk de gelegenheid
bieden om ten volle kennis te nemen van de huidige stand van
zaken en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de psychia-
trie. Deze bij- en nascholingsfunctie van het Tijdschrift betreft niet
het overdragen van kennis alleen, maar hopelijk ook van de metho-
den die tot deze kennis hebben geleid (zie Van Tilburg 1998). De
kracht van de zowel geroemde als verguisde evidence-based medi-
cine is dat het ons laat zien hoe wankel en subjectief vaak de basis is
waarop onze klinische beslissingen zijn gebaseerd (Greenhalgh
1997).

De hoofdredactie is veranderd van samenstelling: Willem van
Tilburg verliet na vele jaren van wijze kennisoverdracht niet alleen
de hoofdredactie, maar ook de redactieraad van het Tijdschrift voor
Psychiatrie. Hij werd als secretaris opgevolgd door Willem Nolen,
die een jarenlange ervaring heeft in de redactieraad van het
Tijdschrift. Bernhard Sabbe nam het redacteurschap ‘Boeken’ over
van Walter Vandereycken, die vorig jaar reeds de redactieraad ver-
liet, en trad daarmee eveneens toe tot de hoofdredactie. De redactie-
raad werd verder tot groot genoegen van ons aangevuld met Piet
Eikelenboom (portefeuille biologische psychiatrie), Marc de Hert
(portefeuille klinische psychiatrie) en Paul Hodiamont (portefeuil-
le sociale psychiatrie). De portefeuille ziekenhuispsychiatrie zal de
komende tijd worden beheerd door Michiel Hengeveld en mijzelf,
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en in de portefeuille forensische psychiatrie zal binnenkort worden
voorzien. 

Verder begon in 1998 mevrouw M. van Lennep haar werk als
bureauredacteur voor het Tijdschrift. Zij is arts en als redactieme-
dewerker werkzaam bij het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Zij onderwerpt alle artikelen aan een laatste controle op taal-, stijl-
en vormfouten. We hopen dat hierdoor de inhoud van het
Tijdschrift nog meer voor u gaat spreken.

Ik wil u ook de minder voorspoedige ontwikkelingen van het
Tijdschrift voor Psychiatrie niet onthouden. De belofte dat u in
1998 een nieuwe, verbeterde en tot en met 1997 bijgewerkte uitgave
van de cd-rom Selecta Psychiatrica zou ontvangen, is niet ingelost.
Tot onze welgemeende spijt bleek de ‘bèta-versie’ van de verbeterde
en aangepaste cd-rom ondanks grote inspanningen zoveel gebre-
ken te vertonen dat, in overleg met uitgever Boom en het bestuur
van het Tijdschrift voor Psychiatrie, voorlopig is afgezien van ver-
dere productie hiervan. Ons inziens moet een dergelijke cd-rom
van uitstekende kwaliteit zijn, hetgeen duidelijk niet het geval
was.  We zullen over de vorm van een ‘elektronische’ uitgave van
het Tijdschrift, bijvoorbeeld via Internet, in 1999 verder beslissen.

Ten slotte wil ik u, namens de redactie en het bestuur van het
Tijdschrift voor Psychiatrie, vragen of u uw reacties over zowel de
vorm als de inhoud aan ons kenbaar wilt maken. We wensen u in
1999 weer inspirerend en kleurrijk leesplezier toe. 
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