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Tijdens de opleiding tot psychiater schrijven aan 
een wetenschappelijk artikel is niet eenvoudig. 
Het draagt wel sterk bij tot de ontwikkeling en 
scholing van de medisch specialist. In veel oplei
dingsinstellingen wordt daarom het werken aan 
een gevalsbeschrijving, een overzichtsartikel of 
een eigen wetenschappelijk onderzoek gestimu
leerd. Het afgelopen jaar zijn 23 publicaties van 
aiossen in ons tijdschrift verschenen. De redactie 
van het Tijdschrift voor Psychiatrie juicht dit grote 
aantal toe en wil het schrijven van een artikel door 
jonge collega’s bevorderen door drie prijzen ter 
beschikking te stellen voor de beste artikelen die 
in het afgelopen jaar door aiossen geschreven 
zijn.

Een deskundige jury beoordeelde artikelen 
die tussen 1 juni 2007 en 31 mei 2008 gepubliceerd 
werden. De juryleden van dit jaar waren: dr. N. van 
Beveren en dr. R. Van (Commissie wetenschappe
lijke activiteiten van de Nederlandse Vereniging 
voor Psychiatrie), dr. M. Hebbrecht (bestuur van 
de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie) en prof.
dr. R. Vermote en de auteur van dit rapport (redac
tie van het Tijdschrift voor Psychiatrie). Laatstge
noemde was tevens voorzitter van de jury.

Van de 23 gepubliceerde artikelen van het 
afgelopen jaar betroffen 9 gevalsbeschrijvingen, 8 
overzichtsartikelen, 2 korte bijdragen en 3 oor
spronkelijke artikelen. Eén artikel werd gepu
bliceerd in de rubriek ‘Farmacotherapie’. De jury
leden beoordeelden de artikelen op een vijf 
puntsschaal in de volgende rubrieken: theorie, 
originaliteit, onderzoeksmethode, wetenschap
pelijk belang, belang voor de klinische praktijk, 
maatschappelijk belang, taalgebruik en structuur. 

Elk jurylid stelde een rangorde van de artikelen 
vast op basis van de gegeven scores. Vervolgens 
werden van ieder artikel de rangordes van de vijf 
juryleden opgeteld. Op de Wetensapdag op 28 
oktober 2008 zijn aan de auteurs van de drie best 
beoordeelde artikelen prijzen uitgereikt.

De eerste prijs van 1250 euro is toegekend aan 
M. Repko, die samen met de collega’s W. van den 
Brink en J. Huyser een overzichtsartikel schreef 
over de vraag of patiënten met een depressieve 
stoornis kunnen stoppen met roken. Nicotineaf
hankelijkheid is een aandoening waarvan het 
belang voor de psychiatrie steeds duidelijker 
wordt. Ook internationaal staat het onderwerp 
nicotineafhankelijkheid als comorbiditeit bij psy
chiatrische syndromen in de belangstelling. De 
auteurs hebben over dit onderwerp een klinisch 
actueel literatuuroverzicht geschreven. Het arti
kel begint met het stellen van een aantal deel
vragen over de comorbiditeit van de nicotineaf
hankelijkheid en de depressieve stoornis, waar 
achtereenvolgens op educatieve wijze antwoord 
op gegeven wordt. Hoewel in de conclusie duide
lijk wordt dat het definitieve antwoord op enige 
van deze vragen nog niet gegeven kan worden, is 
deze bijdrage van bovengemiddelde kwaliteit. 
Bovendien is het goed om de aandacht in de Neder
landse wetenschappelijke psychiatrische litera
tuur te vestigen op deze frequent voorkomende 
afhankelijkheid, die hoewel sinds 1994 erkend als 
een psychiatrische stoornis, vrijwel nergens als 
zodanig benaderd wordt.

De tweede prijs van 750 euro is gewonnen 
door J.K. Tijdink, M.B.M. Soethout, G.F. Koersel
man en Th.J. ten Cate voor hun artikel over de 
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belangstelling voor het beroep van psychiater bij 
studenten geneeskunde en basisartsen. De derde 
prijs van 250 euro ging naar G.C. Dieleman en R.F. 
Ferdinand voor hun artikel over farmacotherapie 
bij sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis en 
separatieangststoornis bij kinderen en adolescen
ten.

De redactie feliciteert alle eerste auteurs met 
hun behaalde resultaat, en wil in deze felicitatie 
ook de medeauteurs, supervisoren en de afdelin
gen betrekken waar de aiossen in opleiding zijn.
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