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Terugkijkend op 2009 wil ik eerst de wijzigingen in de redactie 
bespreken en vervolgens de plannen voor 2010 in de context van de 
veranderingen de afgelopen jaren.

In 2009 had Ton van Balkom het einde van zijn zittingstermijn 
bereikt. Zijn kracht is een sterk op evidence gebaseerde manier van 
denken, wat zichtbaar was in de beoordelingen van artikelen. Hij 
doorziet meteen de kwaliteit van de methodologie, of de resultaten 
valide zijn en of de conclusies uit de resultaten volgen. Die systema-
tische manier van denken verhoogde de kwaliteit van de redactie. Hij 
is ook degene die de Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 
een ‘gezicht’ heeft gegeven. Voorheen kreeg de prijs een vermelding 
achterin het tijdschrift en werden de winnaars bekendgemaakt op 
de sap-dag. Nu staat het juryrapport prominent in het Tijdschrift 
en reikt Ton persoonlijk de prijzen uit op de wetensapdag, waarmee 
het belang van de prijs is toegenomen. Moniek Thunnissen zal de 
taak van voorzitter van de jury van de Publicatieprijs artsen in oplei-
ding tot psychiater overnemen.

In 2009 zijn er vier redactieleden toegetreden: Filip Bouckaert 
voor meerdere gebieden (ouderenpsychiatrie, affectieve stoornissen 
en methodologie), Hjalmar van Marle voor de forensische psychia-
trie, Catrien Reichart voor de kinder- en jeugdpsychiatrie en Richard 
Oude Voshaar voor de ouderenpsychiatrie. Welkom!

Afgelopen jaar is het themanummer ‘Stress en psychiatrie’ ver-
schenen. We streven naar een themanummer per jaar omdat uit de 
lezersenquête bleek dat de themanummers erg gewaardeerd wor-
den. Ook komend jaar staat een themanummer gepland, welke is 
nog een verrassing.

De afgelopen jaren is het Tijdschrift steeds meer gaan bieden 
aan de lezers. Een korte opsomming. In 2004 werd de website van het 
Tijdschrift (www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl) openbaar en in het 
jubileumjaar 2008 is het archief uitgebreid tot en met het eerste 
nummer uit 1959. Het aantal bezoekers van de website blijft groeien. 
Ook wordt sinds 2007 het samenvattingenboek van het Voorjaars-
congres door het Tijdschrift voor Psychiatrie uitgegeven, waarmee elke 
samenvatting citeerbaar is geworden. Na het themanummer over 
dit onderwerp in 2004 is op de site van het Tijdschrift een rubriek 
met meetinstrumenten gekomen, die intensief bezocht wordt. In 
2006 is het Tijdschrift voor Psychiatrie opgenomen in PubMed, wat de 
status van het Tijdschrift verhoogt alsook de aantrekkelijkheid om 
erin te publiceren. Maandelijks wordt er vanuit PubMed meer dan 
2000 maal doorgeklikt naar het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Het komend jaar zal de website qua uiterlijk enigszins worden 
aangepast. Tevens wordt de zoekfunctie verbeterd en komen er meer 
sorteerfuncties voor de meetinstrumenten. Ook komen er nieuwe 
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functies, vooral gericht op interactie met de lezer, onder meer atten-
dering via e-mail en online reageren op artikelen. Daarnaast willen 
we, op verzoek van meerdere lezers, geaccrediteerde vragen gaan 
invoeren. Op basis van de artikelen worden dan op de website vragen 
gepubliceerd die u kunt maken en waarna er automatisch accredita-
tiepunten worden bijgeschreven in het gaia-systeem.

Met al deze voornemens wens ik u een goed 2010!
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