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Vanaf 2006 staat het Tijdschrift voor Psychiatrie in het prestigieuze
Medline! We hebben dat in de redactie gevierd en ontvingen van vele
kanten felicitaties.
Opname in Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval Sys
tem Online) was al een lang gekoesterde wens van de redactie en we
zijn buitengewoon trots dat het gelukt is. Medline is de belangrijkste database van de nationale bibliotheek van de vs en is toegankelijk
via verschillende websites, waarvan de bekendste PubMed is (zie
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi). De database bevat meer
dan 14 miljoen referenties uit tijdschriften en gaat terug tot 1960.
Opname in Medline gebeurt pas na een aanbeveling van het
Literature Selection Technical Review Committee (lstrc), een adviesorgaan van het National Institute of Health (nih) dat alle aanvragen
beoordeelt. Hoewel de acceptatiebrief die we ontvingen geen argumenten bevatte, vermoeden we dat de hoge kwaliteit en diversiteit
van de artikelen, de hoge kwaliteit van de Engelstalige abstracts en
het full text beschikbaar zijn van het tijdschrift (zie www.
tijdschriftvoorpsychiatrie.nl) belangrijke overwegingen zijn geweest.
Medline is wereldwijd door medici de meest geraadpleegde database omdat deze gesponsord wordt door de overheid en dus onafhankelijk is van de industrie, zeer geavanceerde zoekmogelijkheden
kent en gratis toegankelijk is.
In de redactievergadering hebben we, na de taart, een discussie
gevoerd over de gevolgen van opname in Medline voor het Tijdschrift
voor Pychiatrie. We hopen dat meer auteurs de resultaten van hun in
Nederland en België uitgevoerde onderzoeken aan ons gaan aanbieden. Ook verwachten we een toename van het aantal aangeboden
manuscripten. Het Tijdschrift voor Psychiatrie was altijd al aantrekkelijk om in te publiceren omdat vrijwel elke Nederlandse en Vlaamse psychiater en een deel van de neurologen het Tijdschrift voor Psychi
atrie maandelijks ontvangt. Als een auteur die groep wil bereiken
dan is er geen beter forum denkbaar (Van Harten 2003). Echter, de
opname in Medline maakt publiceren in het Tijdschrift voor auteurs
nog aantrekkelijker. Immers, het Engelstalige abstract van het artikel wordt nu voor iedereen in de wereld toegankelijk en een in het
Tijdschrift voor Psychiatrie gepubliceerd artikel zal daardoor vaker gerefereerd worden in andere artikelen. Deze ontwikkeling zal zeer
waarschijnlijk de kwaliteit van het blad nog verder verhogen.
De hoge kwaliteit van het Tijdschrift wordt gewaarborgd door
de redactie, de adviseurs van de redactie, de beoordelaars buiten de
redactie, het bestuur van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie en
de vaste medewerkers van het Tijdschrift. Ik wil hen allen feliciteren
met dit resultaat en bedanken voor hun inzet!
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