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Om tijdens de opleiding tot psychiater te schrijven 
aan een wetenschappelijk artikel is niet eenvou-
dig. Het draagt echter wel sterk bij tot de ontwik-
keling en de scholing van de medisch specialist. In 
veel opleidingsinstellingen wordt daarom het 
werken aan een gevalsbeschrijving, een over-
zichtsartikel of een eigen wetenschappelijk onder-
zoek gestimuleerd. Dit jaar is het aantal publica-
ties van artsen in opleiding tot psychiater (aios) in 
het Tijdschrift voor Psychiatrie gestegen tot 21. De 
redactie van ons Tijdschrift juicht het toe dat dit 
aantal jaarlijks stijgt en wil het schrijven van een 
artikel door jonge collega’s bevorderen door prij-
zen ter beschikking te stellen voor de drie beste 
artikelen die in het afgelopen jaar door aios ge-
schreven zijn.

Een deskundige jury heeft artikelen beoor-
deeld die tussen 1 juni 2006 en 31 mei 2007 gepubli-
ceerd werden. De juryleden van dit jaar waren: dr. 
M.L. Stek en dr. R.F. Ferdinand (Commissie weten-
schappelijke activiteiten van de Nederlandse Ver-
eniging voor Psychiatrie), dr. M. Hebbrecht (be-
stuur van de Stichting Tijdschrift voor Psychia-
trie), en prof.dr. B. van Houdenhove en de auteur 
van dit rapport, prof.dr. A.J.L.M. van Balkom (re-
dactie van het Tijdschrift voor Psychiatrie). Laatst-
genoemde was tevens voorzitter van de jury.

Onder de 21 gepubliceerde artikelen van het 
afgelopen jaar bevonden zich 11 gevalsbeschrijvin-
gen, 4 overzichtsartikelen, 4 korte bijdragen en 2 
oorspronkelijke artikelen. De juryleden beoordeel-
den de artikelen op een 5-puntsschaal in de vol-
gende rubrieken: theorie, originaliteit, onder-
zoeksmethode, wetenschappelijk belang, belang 
voor de klinische praktijk, maatschappelijk be-

lang, taalgebruik en structuur. Per jurylid werd 
een rangorde in de artikelen vastgesteld op basis 
van de gegeven scores. Vervolgens werden van  
ieder artikel de rangordes van de 5 juryleden op-
geteld. Op de WetenSAPdag, 6 november jongst-
leden, zijn aan de auteurs van de 3 beste artikelen 
prijzen uitgereikt.

De eerste prijs (een geldbedrag van € 1.250) is 
toegekend aan E.E. Vleugel, Y.K. Chong en R.C. van 
der Mast, die een overzichtsartikel schreven over 
de diagnostiek van frontotemporale dementie. 
Het winnende artikel betreft een gedegen en lege 
artis uitgevoerd literatuuronderzoek over fronto-
temporale dementie. De literatuur wordt op een 
kritische en leerzame wijze gepresenteerd. Het ar-
tikel is enerzijds met overzicht en anderzijds met 
oog voor detail en nuancering geschreven. De au-
teurs hebben niet alleen aandacht geschonken aan 
de theorie van de diagnostiek van frontotempo-
rale dementie. Doordat zij ook een gevalsbeschrij-
ving in de tekst opnamen, diagnostische criteria 
formuleerden voor de aandoening, een beslisboom 
voor aanvullende diagnostiek construeerden en 
naar websites verwezen waar psychologische tests 
gevonden kunnen worden, betreft dit een bijdrage 
van uitzonderlijk hoge kwaliteit die goed in de kli-
nische praktijk bruikbaar is.

De tweede prijs (€ 750) is toegekend aan M.A. 
Hansman-Wijnands en J.W. Hummelen voor hun 
artikel over de differentiële diagnostiek van psy-
chopathie en autismespectrumstoornissen bij  
volwassenen. De derde prijs (€ 250) is gewonnen 
door L. van Nimwegen, L. de Haan, N. van Beveren, 
W. van den Brink en D. Linszen voor hun artikel 
waarin zij een hypothese presenteren die de relatie 
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tussen adolescentie, schizofrenie en drugs pro-
beert te verklaren.

De redactie feliciteert alle eerste auteurs met 
hun behaalde resultaat, en wil in deze felicitatie 
ook de medeauteurs, supervisors en de afdelingen 
betrekken waar de aios in opleiding zijn.
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