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Het Tijd-
schrift in 2010
p . n .  v a n  h a r t e n

Het belangrijkste van een tijdschrift is de redactie. De redactieleden 
bepalen met hun expertise en inzet de kwaliteit van het tijdschrift. 
Het Tijdschrift voor Psychiatrie is een algemeen psychiatrisch blad en 
de redacteuren zijn dan ook verdeeld over de diverse richtingen in 
het vak, zoals biologische, sociaal-psychiatrische, psychotherapeu-
tische en forensische psychiatrie. Daarnaast zijn er redacteuren spe-
cifiek voor ouderenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, per 1 
januari aparte aandachtsgebieden in de nieuwe opleidingseisen.

Frits Boer was jarenlang de redacteur voor de kinder- en jeugd-
psychiatrie en had in 2010 het einde van zijn zittingstermijn bereikt. 
Frits wordt gekenmerkt door een enorme belezenheid en kennis van 
de K&J-psychiatrie. Bij beoordelingen van artikelen was ik vaak 
onder de indruk van zijn commentaar. Zijn beoordelingen waren 
zowel scherp als zeer steunend voor de auteurs. Zijn grote kracht is 
het vermogen om complexe zaken tot eenvoud terug te brengen. Dat 
is van grote waarde in de redactievergaderingen, bijvoorbeeld bij 
artikelen waarover de meningen uiteenliepen.

In 2010 zijn tot de redactie toegetreden: Jan Spijker, opleider 
psychiatrie in de Gelderse Roos en gespecialiseerd in stemmings-
stoornissen, en Filip Van Den Eede, die coördinerende, klinische en 
educatieve functies heeft bij het universitair ziekenhuis Antwerpen 
en de universiteit van Antwerpen en breed georiënteerd is in de psy-
chiatrie. Welkom!

In 2010 zijn we gestart met een podcast. Podcast, de term is een 
samenvoeging van iPod en broadcasting, is een geluidsbestand dat 
van internet komt en direct of later beluisterd kan worden. Veel tijd-
schriften kennen een podcast of zelfs een vodcast: geluid en beeld. 
Onze podcast komt maandelijks uit en u hoort korte journalistieke 
impressies van de in die maand gepubliceerde artikelen, ingespro-
ken door de hoofdredacteur en een interview met een van de auteurs 
van die maand. Wetenschapsjournalist Jop de Vrieze doet het inter-
view. De podcast duurt niet langer dan 5 tot 10 minuten en is ideaal 
om op de fiets of in de auto te beluisteren.

In 2010 is ook de website, www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl, ingrij-
pend gewijzigd waarbij meerdere interactieve functies beschikbaar 
zijn gekomen. Zo kunt u zich abonneren via de e-mail op de 
inhoudsopgave. Het zoeken in vorige nummers (beschikbaar tot het 
eerste nummer uit 1959!) is veel overzichtelijker geworden en de 
zoekfunctie is verbeterd. Heel handig is dat de functionaliteit van de 
rechterbalk verandert als u een artikel aanklikt. U kunt dan het arti-
kel als pdf downloaden, de auteurs opzoeken in Google Scholar en 
PubMed. Ook de richtlijnen voor auteurs zijn vernieuwd, met onder 
andere aanwijzingen voor een zakelijker vormgegeven literatuur-
lijst.
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Gedurende het voorjaarscongres van 2011 zal er een stand zijn van de 
Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie met alles wat de stichting 
biedt: het tijdschrift en de bijbehorende website, maar ook het 
tweede product van de stichting, www.psychiatrienet.nl en de 
Engelstalige variant www.psychiatrynet.eu. Psychiatrienet.nl viert 
dan zijn tiende verjaardag; op 31 maart 2001 tijdens het toenmalige 
voorjaarscongres werd deze website gelanceerd. Psychiatrienet.nl 
voorziet duidelijk in een behoefte. Een jaar na de start had tweederde 
van alle Nederlandse psychiaters de website al bezocht en er zijn nog 
steeds honderden hits per dag. Ook voor deze website geldt dat de 
kwaliteit bepaald wordt door de deskundige en uitgebreide redactie.

Nog kort wat toekomstplannen voor 2011. We willen de  
website, www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl, en het tijdschrift meer ken-
baar maken via de social media zoals Twitter en Facebook. Ook ont-
vangt u in 2011 een prachtig themanummer over de ouderenpsychi-
atrie.

Namens alle medewerkers, het bestuur van de stichting en de 
hele redactie een goed 2011 gewenst.
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