
rouw en sociale steun, traumatische rouw, high en 
intensive care (HIC) en dwangreductie, zelfcompassie, 
consultaties, en hyperprolactinemie bij antipsychotica-
gebruik.
Behoudens de aanpassingen in de opmaak, iets groter 
papierformaat en een andere papiersoort wordt ook de 
website opnieuw ontworpen, o.a. om makkelijker online 
toevoegingen bij artikelen te kunnen publiceren. De 
Engelstalige summary’s zullen voortaan alleen online op 
onze site - en op PubMed - gepubliceerd worden en we 
gaan het juli- en augustusnummer samenvoegen in een 
zomernummer. Een en ander levert ook een niet onwel-
kome besparing op.

Herkenbaar blijven  
en toch vernieuwen

Dank
Thérèse van Amelsvoort stopt als kernredactielid, ze was 
8 jaar zeer actief voor het Tijdschrift. Zij had een grote 
inbreng op het gebied van transitiepsychiatrie, in het 
bijzonder de biologische en genetische kant daarvan. 
Ook heeft ze een groot hart voor de mensen met een ver-
standelijke beperking. Daarbij vroeg zij steeds aandacht 
voor de maatschappelijke betekenis van de psychiatrie. 
Bijvoorbeeld haar laatste redactioneel over eenzaam-
heid getuigt daarvan, maar ook eerdere bijdragen over 
bijvoorbeeld genderdiversiteit of het overbruggen van 
de kloof tussen kinder- en volwassenenpsychiatrie (Van 
Amelsvoort 2014; 2016; 2020).
We zullen haar afgewogen en onafhankelijke oordeel 
missen. Tegelijkertijd kunnen we blij zijn dat zij extra 
ruimte krijgt voor haar eigen wetenschappelijke werk  
en niet in het minst voor het prachtige initiatief van  
laagdrempelige jongerenhulpverlening bij @ease (zie 
www.ease.nl).

Het Tijdschrift in 2021
H.L. Van

Het zal u niet ontgaan zijn, het tijdschrift heeft zijn ‘look’ 
veranderd. We hebben gekozen voor herkenbaar blijven 
en toch vernieuwen. Het mag symbool staan voor wat 
we over de psychiatrie als geheel willen uitstralen: ver-
nieuw vanuit de kern van wie we zijn.
Veel gaat er namelijk heel goed in de ggz. Je durft het 
bijna niet op te schrijven. Toch is het zo en al helemaal 
in een internationale vergelijking. In de discussies 
over belangrijke en beloftevolle vernieuwingen, maar 
ook over beperkingen van wat de ggz vermag, raakt dat 
nogal eens ondergesneeuwd. Dat doet niet altijd vol-
doende recht aan het werk dat zoveel psychiaters samen 
met andere behandelaars met zoveel passie en toewij-
ding doen.
Over en in de ggz zijn veel opinies. Die zijn nuttig om 
met enthousiasme noodzakelijke verandering te weeg 
te brengen. Te vaak echter raken opinies af van een 
dialectisch pad van these-antithese naar synthesen, 
zodat slechts polarisatie resteert. Als tijdschrift dragen 
we zonder restrictie uit dat verbetering noodzakelijk is; 
het is zelfs onze opdracht. Altijd in verbinding met het 
goede wat er is en vooral met een open blik voor onder-
zoek naar de effecten.

Wat kunt u verwachten in 2021?
In april zijn we gestart met de rubriek Psychiatrie en 
COVID-19. Het is een teken van elan in de beroepsgroep 
dat wij inmiddels bijna 20 artikelen van Nederlandse en 
Vlaamse bodem konden plaatsen. Alhoewel we allen 
verlangen na een post-coronatijdperk gaan we daarmee 
door en hopen op uw bijdragen.
Themanummers worden altijd bijzonder gewaar-
deerd en ook over de recente nummers met als thema 
Psychedelica respectievelijk Leefstijl als medicijn moch-
ten de gastredacties veel positieve reacties ontvangen. 
Twee nieuwe themanummers zijn in voorbereiding: in 
februari met als thema Proactieve psychiatrie en na de 
zomer Ethiek.
Verder publiceren we de komende tijd artikelen over 
tuchtcollege-uitspraken, intensive home treatment (IHT) 
bij jongeren, de invloed van COVID-19 op de opleiding, 
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Als gewoon redactielid nam in de loop van 2020 afscheid 
Chris Bervoets, hoogleraar Psychiatrie en hoofd van 
het universitair centrum voor obsessieve-compulsieve 
stoornissen AcCENT (Academisch Centrum voor ECT 
& Neuromodulatie), bij het UZ Leuven. Chris had naast 
zijn specifieke expertise ook veel oog voor beleidsmatige 
aspecten van de psychiatrie in Vlaanderen zoals bijvoor-
beeld uit zijn redactioneel ‘Het noodprogramma voor de 
Belgische ggz’ blijkt (Bervoets 2019).

Welkom
We mochten in 2020 ook 2 nieuwe redactieleden verwel-
komen.
Janna de Boer, nieuw aioslid, in opleiding bij UMC 
Utrecht. Zij is vergevorderd met haar promotieonder-
zoek naar het gebruik van taalanalyses bij neurobiologi-
sche aspecten en klinische symptomen van schizofrenie.
Thomas Pattyn, psychiater aan het UPC KULeuven, droeg 
reeds geruime tijd via de rubriek Psychiatrie van de 
Toekomst van de Jonge Psychiater bij aan het Tijdschrift 
en wordt nu redactielid met een zeer brede expertise in 
het bijzonder op het gebied van neurobiologie en angst-
stoornissen.
Tot slot verwelkomen we als opvolger van Thérèse van 
Amelsvoort in de kernredactie Janneke Zinkstok, psychi-
ater bij het UMC Utrecht. Zij was reeds gewoon redactie-
lid.
We wensen u namens de gehele redactie en alle betrok-
kenen bij het Tijdschrift een goed en inspirerend 2021 
toe.
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