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Uit de lezersenquête een aantal jaren geleden kwam naar voren dat 
het Tijdschrift door de lezers hoog gewaardeerd werd en dat thema-
nummers extra hoog gewaardeerd werden (Brandt-Dominicus & 
van Harten 2006). Op de website www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl 
staan alle 16 ooit uitgekomen themanummers op een rij. Beginnend 
in 1979 met ‘Epilepsiebestrijding’, gevolgd door ‘Tardieve dyskine-
sie’ in 1984 en als laatste ‘Ouderenpsychiatrie’ afgelopen jaar, dat 
aansloot bij de nieuwe opleidingseisen met ouderenpsychiatrie als 
specialisatie. Ook in 2012 komt er, onder voorzitterschap van René 
Keet, een themanummer uit: ‘Routine outcome monitoring’. Een 
ontwikkeling die in vrijwel elk psychiatrisch ziekenhuis speelt. 
Daarna volgt een themanummer over ‘Stagering en profilering’, 
waar Aartjan Beekman de initiatiefnemer van is.

De gaande ... Dit jaar hebben vijf redacteuren afscheid geno-
men. Ten eerste professor Loes Gabriëls, uit Leuven, die als lid van 
de kernredactie waarnemend hoofdredacteur was. Zij was een grote 
steun voor de redactie onder meer omdat ze heel goed in staat was 
divergenties te beoordelen. Divergenties ontstaan als de referenten 
het oneens zijn met elkaar: de een stelt voor het artikel af te wijzen, 
de ander is er neutraal of zelfs lovend over. Dan is een zorgvuldig 
gewogen advies voor de hoofdredacteur van groot belang om een 
beslissing te nemen.

Professor Joris Vandenberghe ook uit Leuven neemt ook 
afscheid. Hij is een veelzijdig man met een brede belangstelling die 
bij wijze van spreken loopt van psychofarmaca tot filosofie. Dat 
weerspiegelde zich in de grote diversiteit van artikelen die hij beoor-
deelde voor het Tijdschrift. Zijn zorgvuldige en vaak uitgebreide 
beoordelingsstijl heeft veel auteurs geholpen om de kwaliteit van 
het artikel te verhogen.

Frits Milders heeft extra lang in de redactie gezeten. Ik had dat 
gevraagd omdat hij als geen ander in staat is om complexe essays te 
beoordelen. Hij heeft een enorme kennis van filosofie en aanver-
wante gebieden en kon dit vertalen in hoogwaardige beoordelingen. 
Afgelopen jaar heeft hij ook afscheid genomen als opleider van Len-
tis, hij was een van de opleiders met veel psychotherapeutische ken-
nis, wat het Tijdschrift ten goede kwam.

Lieuwe de Haan, die afgelopen jaar hoogleraar werd in het 
amc, is internationaal een van de vooraanstaande specialisten op 
het gebied van psychotische stoornissen. In zijn adviezen zag ik de 
diepgaande kennis van dit onderzoeksgebied vaak terug. De verta-
ling naar de praktijk en de aandacht voor de mens achter de patiënt 
was daarin zichtbaar. Zijn aandacht voor subjectief welbevinden, 
een aspect dat in de zorg voor psychose nog weleens onderbelicht is, 
kwam ook terug in zijn beoordelingen.
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Albert Leentjens is afgelopen jaar hoofdredacteur geworden van het 
Journal of Psychosomatic Research, een gerenommeerd internationaal 
tijdschrift. Als redactie zijn we trots dat hij deze prachtige functie 
heeft gekregen, maar de consequentie is wel dat hij vroegtijdig de 
redactie verlaat. Behalve dat hij veel beoordelingen schreef, was hij 
ook boekenredacteur. Hij is een groot liefhebber van (goede) boeken 
en mede dankzij zijn kritische geest bleef de kwaliteit van de boe-
kennummers hoog.

En de komende man Gelukkig hebben we een nieuwe boeken-
liefhebber gevonden, René Keet, die de taak van Albert over gaat 
nemen en samen met Stephan Claes de halfjaarlijkse boekennum-
mers gaat vormgeven.

Toegetreden tot de redactie is professor Pascal Sienaert van de 
universiteit van Leuven, werkzaam in het Universitair Psychiatrisch 
centrum Kortenberg en gespecialiseerd in elektroconvulsietherapie. 
Hartelijk welkom.

En verder In 2011 verscheen er ook weer elke maand een pod-
cast. Deze kunt u zowel van de site van het Tijdschrift als via iTunes 
downloaden. Een aanrader omdat er naast een korte samenvatting 
van de artikelen in het nummer ook altijd een interview op staat 
met een van de auteurs. De wetenschapsjournalist Jop de Vrieze is 
de vaste interviewer en gezien het aantal downloads, dat maande-
lijks stijgt, heeft de podcast een toenemende belangstelling.

Het Tijdschrift voor Psychiatrie is ook opgenomen in PubMed en 
wordt ook vandaaruit benaderd gezien de 30.000 hits (omschreven 
als het aantal keren dat bezoekers van PubMed op de link van het 
Tijdschrift klikken) het afgelopen jaar. Daarnaast zijn we afgelopen 
jaar opgenomen in Psycinfo, een database die veel door psycholo-
gen geraadpleegd wordt.

Het komend jaar komt er een nieuwe rubriek, Nederlands onder-
zoek in buitenlandse bladen, die onze redacteur Richard Oude Voshaar 
gaat verzorgen. We zijn benieuwd of u het waardeert, laat het eens 
horen via een e-mail.

Het tijdschrift leeft, wat ook zichtbaar is in de social media met 
ruim 900 volgers op Twitter (http://twitter.com/TvPsy). Ik wens u 
een goed 2012 en hoop dat u gebruikmaakt van alle informatiebron-
nen die het Tijdschrift u biedt.
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