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vanuit
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of Vlaamse
instituten
r. c. o u d e v o s h a a r *

Op basis van het aantal citaties van publicaties op het gebied van de
medische wetenschappen was Nederland in 2010 het 7de land op de
wereldranglijst. Wanneer we enkel kijken naar de psychiatrische
publicaties, dan stijgt Nederland zelfs van de 7de naar de 4de plaats
(na de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland) (www.
scimagojr.com/countryrank.php; geraadpleegd op 30 november 2011).
Binnen de medische beroepsgroep doen onze psychiatrische vakgroepen in Nederland en Vlaanderen het internationaal gezien
bovengemiddeld goed. Met trots kunnen we dus stellen dat het door
Nederlandse en/of Vlaamse onderzoekers geïnitieerde psychiatrisch
onderzoek tot de internationale top behoort.
Goede score Publicaties in toptijdschriften zetten ons internationaal op de kaart. Ons psychiatrisch onderzoek scoort goed
binnen de topbladen van de psychiatrie. Zo vinden we van Nederlandse en/of Vlaamse onderzoeksgroepen over 2010 en 2011 maar
liefst 50 artikelen in gedrukte vorm of als elektronische voorpublicatie in de drie hoogst genoteerde psychiatrische tijdschriften, te
weten Molecular Psychiatry (n = 31), American Journal of Psychiatry (n =
14) en Archives of General Psychiatry (n = 5) met een impactfactor (if)
van respectievelijk 15,5, 12,8 en 10,8. Ook als we kijken naar disciplineoverstijgende medische topbladen blijken de psychiatrische vakgroepen in staat te publiceren in de hoogst aangeschreven bladen,
zoals The New England Journal of Medicine (if = 53,5; 1 publicatie),
The Lancet (if = 33,6; 8 publicaties) en jama (if = 30,0; 3 publicaties).
Als we vervolgens de disciplineoverstijgende wetenschappelijke
topbladen bekijken, zoals Science (if = 31,4; 4 publicaties, meerdere
commentaren/ingezonden brieven) en Nature (if = 36,1; 1 publicatie, meerdere commentaren/ingezonden brieven), dan blijkt psychiatrisch Nederland/Vlaanderen wederom met enige regelmaat
mee te spelen.
Beter overzicht? Toch zijn we vaak niet goed van elkaar op
de hoogte wat we doen en wat deze resultaten kunnen betekenen
voor ons vak. Niet alleen is de praktiserend clinicus onvoldoende
in staat alle internationale bladen bij te houden, ook onderzoekers
in de psychiatrie zijn nauwelijks in staat hun nationale collega’s
op andere onderzoeksterreinen te volgen. Congressen en symposia
bieden hiervoor een oplossing. Echter, zoeken we niet juist die congressen en symposia op die passen bij onze directe patiëntenzorg
en/of eigen onderzoekslijn? Zou het niet fijn zijn vlot een overzicht van de beste publicaties op een presenteerblaadje aangereikt
te krijgen?
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Nieuwe rubriek Wij denken van wel. Vanuit deze gedachte
introduceren we de rubriek ‘Nederlands-Vlaams toponderzoek’ in
het Tijdschrift voor Psychiatrie. Maandelijks screenen we de hoogst
genoteerde internationale psychiatrische tijdschriften op publicaties met een Nederlandse of Vlaamse affiliatie. De beste publicaties worden geselecteerd en we nodigen de onderzoekers uit het
belang van hun onderzoek in 300-400 woorden te presenteren in
het Tijdschrift voor Psychiatrie. Uiteraard kent deze screening, zoals
elk diagnostisch onderzoek in de geneeskunde, geen 100% sensitiviteit en specificiteit. Daarom nodigen we u van harte uit een korte
samenvatting te schrijven van een recent verschenen toppublicatie
van uw hand. We verwijzen u graag naar de criteria hiervoor op
onze website, www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl. Als voorproefje
hebben we in dit nummer vier topartikelen geselecteerd uit 2011.
Wij vertrouwen erop onderzoekers hiermee een forum te bieden om grotere bekendheid te geven aan hun onderzoek bij onze
nationale collegae. Voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters
hopen wij hiermee een interessante rubriek toe te voegen aan ons
tijdschrift, die niet alleen zal bijdragen aan onze nationale trots,
maar vooral ook inspirerend is voor de dagelijkse praktijk.
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