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Het Voor- 
jaarscongres  
en het  
Tijdschrift

l .  d e  h a a n

Voor u ligt de vrucht van een geslaagde samenwerking. De Commis-
sie Wetenschappelijke Activiteiten van de Nederlandse Vereniging 
voor Psychiatrie (nvvp) en het Tijdschrift voor Psychiatrie hebben 
elkaar gevonden. Het is een voor de hand liggende verbintenis en 
achteraf is het verwonderlijk dat beide elkaar niet eerder troffen. Van 
veel buitenlandse congressen worden de samenvattingen gepubli-
ceerd in een supplement van een bestaand tijdschrift.

De kennis en ervaring van de redactie en medewerkers van het 
Tijdschrift voor Psychiatrie biedt een kans tot verbetering van het 
samenvattingenboek. De mogelijkheid om samenvattingen op te 
zoeken onder de naam van de auteur(s) of onderwerp via de website 
van het Tijdschrift voor Psychiatrie is een grote stap voorwaarts 
(www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl). Zo blijft een samenvatting be-
naderbaar tot ver na het Voorjaarscongres. Dit alles zal auteurs prik-
kelen om nog meer hun best te doen om een heldere en pakkende 
samenvatting te schrijven.

Ook de ruime verspreiding onder congresgangers en abonnees 
is een voordeel. Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan: de 
nvvp  draagt de kosten van dit abstractboek en de uitgave van dit 
supplement heeft dan ook geen invloed op de abonnementsprijs. Het 
supplement is eigenlijk een cadeautje voor eenieder die niet naar het 
congres gaat. Misschien heeft dat wel een wervend effect voor ko-
mende jaren. 

Toen de gesprekken over samenwerking werden gestart, was 
nog niet bekend dat het Tijdschrift voor Psychiatrie een PubMed-
status kreeg. Deze onderscheiding maakt het Tijdschrift voor Psychi-
atrie nog aantrekkelijker en de Commissie Wetenschappelijke  
Activiteiten prijst zich dan ook gelukkig samen te werken met zo’n 
bekoorlijke partner. We hopen op een uitdagende en langdurige re-
latie.

het voorjaarscongres in europa

Psychiatrie in Europa. Met het congresthema wordt een focus ge-
kozen. In het congresprogramma, dat is uitgegeven als een speciale 
editie van De Psychiater, kunt u lezen wat de congrescommissie heeft 
bewogen bij de keuze van dit thema. Rondom deze focus worden ple-
naire voordrachten gehouden en krijgen themagerichte bijeenkom-
sten de ruimte. Zo zullen Norman Sartorius (voor wie Europa eigen-
lijk te klein is) en Robert van Voren zich richten op psychiatrie in 
Europa en zullen Roelof ten Doesschate en Paul Hodiamont opinie-
leiders uit ons omringende landen ontvangen tijdens het symposi-
um Gluren bij de buren. Ook in andere parallelsessies komt Europa aan 
bod. Misschien is ‘een betaalbare straat in het spel Monopoly’ de enige 
associatie die u bij ‘Vilnius’ heeft. In dit congres kunt u uw kennis 
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opvijzelen in de bijblijfsessie Vernieuwingen in de psychiatrie in Litou-
wen. Dit is slechts een greep uit het themagerichte aanbod.

Een thema geeft een focus maar is geen keurslijf. Dat moet het 
ook niet zijn. Een van de charmes van ons vak is de duizelingwek-
kende diversiteit. Dit hangt samen met de complexiteit van mentaal 
functioneren en interactie met anderen, maar ook met het onder-
werp van ons werk: de afwijkingen van het gewone. Oppervlakkig 
gezien lijkt specialisatie een optie om de duizeling te verminderen. 
Bij nader inzien zijn er zo veel verbanden tussen psychiatrische sub-
specialisaties en met vakgebieden buiten de psychiatrie dat een bre-
de oriëntatie nodig blijft.

Het Voorjaarscongres en het voor u liggende samenvattingen-
supplement van het Tijdschrift voor Psychiatrie geeft u die ruimte. 
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