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www.tijdschrift voor psychiatrie.nl

p . n .  v a n  h a r t e n

Per 1 februari 2004 is de website van het Tijdschrift voor Psychia-
trie in de lucht! www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl is de hoofddo-
meinnaam, maar met de extensie.be van de zuiderburen of met de 
extensie.org komt u er ook. Er is gekozen voor een strakke vormge-
ving met een wetenschappelijke uitstraling en een heldere functi-
onaliteit.

Een website voor het Tijdschrift voor Psychiatrie was al ge-
ruime tijd de wens van de redactie en van het bestuur van de Stich-
ting Tijdschrift voor Psychiatrie. De penningmeester van het be-
stuur, Roelof ten Doesschate, was de motor voor dit project en hij 
contracteerde de firma Clickhere interactive om de website te bou-
wen.

De website is een extra service voor onze lezers en verhoogt de 
toegankelijkheid van de inhoud van het Tijdschrift. De inhoud 
van het tijdschrift in de geavanceerde database en de bijbehorende 
zoekfunctie vormen de kern van de site. Stel dat u wilt weten wat 
er de laatste jaren over depressie is gepubliceerd in ons Tijdschrift? 
Daar bent u dan zo achter en u krijgt dan meteen toegang tot (de) 
het hele betreffend(e) artikel(en). U kunt vervolgens het artikel 
eenvoudig downloaden als pdf-file (in de lay-out van het Tijd-
schrift). Als er gereageerd is op een artikel met een ingezonden 
brief, dan staat deze uiteraard gelinkt aan het artikel. Op het mo-
ment van schrijven van dit redactioneel zijn al enige jaargangen 
ingevoerd en daar gaan we voorlopig mee door.

Met de zoekfunctie is het zelfs mogelijk een alfabetische lijst 
van auteurs die in het Tijdschrift voor Psychiatrie gepubliceerd 
hebben, te raadplegen. Daarmee is snel een auteur te vinden, zelfs 
als u de spelling van de naam niet exact weet. De zoekfunctie staat 
standaard ingesteld op zoeken in de hele tekst van het tijdschrift, 
maar u kunt ook selectiecriteria aanbrengen, bijvoorbeeld alleen 
zoeken in bepaalde jaargangen, of alleen in de titels, op trefwoord 
of op auteur; ook kunt u specifiek in de boekbesprekingen zoeken. 
Deze staan er voor het afgelopen jaar (nu dus 2003) in, maar uit ver-
der achter ons liggende jaargangen zullen ze niet worden opgeno-
men omdat deze informatie immers snel verouderd raakt.

De website bevat voor potentiële auteurs de ‘richtlijnen voor 
auteurs’. Het is handig om deze eerst te raadplegen als u wilt pu-
bliceren. Tevens kunt u dan ook met behulp van de zoekfunctie 
nagaan wat er over uw beoogde onderwerp in het Tijdschrift voor 
Psychiatrie reeds gepubliceerd is.

De website biedt links naar de website van de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie en naar de Vereniging van Vlaamse 
Zenuwartsen, waarvan de website (Vlaamse Vereniging voor Psy-
chiatrie) nog ‘under construction’ is. Daarnaast komen er links  naar 
enkele andere belangrijke plaatsen op het world wide web.
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In het menu staat een knop ‘contact’, deze verwijst naar het redac-
tiebureau en daarmee kunt u reageren of vragen stellen.

Om het bezoek aan de site te bevorderen is deze tot oktober 
2004 voor iedereen vrij toegankelijk. Om een indruk te krijgen van 
het aantal en de achtergrond van de bezoekers vragen we onder 
meer uw naam en beroep, maar een wachtwoord is niet nodig. Na 
oktober 2004 blijft iedereen toegang houden tot de zoekfunctie en 
de samenvattingen, maar om de gehele artikelen te kunnen opvra-
gen moet u abonnee zijn. 

Binnenkort willen we on line een korte enquête op de website 
plaatsen om uw mening over ons blad en de website te krijgen, om 
daarna nog beter aan uw wensen tegemoet te komen.

Ik wens u veel plezier met de site!


