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redactioneel

Het Tijdschrift in 2015
J. SPIJKER

artikel

Er werd veel geschreven in 2015 over de psychiatrie in Nederland en Vlaanderen. Dat blijkt wel uit een groeiend aantal publicaties dat werd aangeboden aan
ons tijdschrift. Elk voordeel heeft ook z’n nadeel: de tijd tussen acceptatie voor
publicatie en de daadwerkelijke publicatie wordt daardoor langer. We hebben
dat deels opgelost door een deel van de geaccepteerde artikelen al online te
publiceren op onze website. Daar kunt u zoeken naar deze voorpublicaties.
In 2015 hebben we maar liefst twee fraaie themanummers doen uitkomen. In
februari verscheen het nummer over bewegingsstoornissen, natuurlijk onder
de bezielende leiding van onze oud-hoofdredacteur Peter van Harten, en aan het
einde van het jaar kwam het nummer over kinder- en jeugdpsychiatrie uit, met
een positief beeld van een sector die door overheidsingrijpen zo in de knel
komt.

Veel dank
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De redactie is sterk veranderd in 2015. We hebben afscheid moeten nemen van
Moniek Thunnissen die jarenlang de rol van secretaris van de kernredactie met
veel inzet invulde en haar expertise in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen meebracht. De laatste jaren werkte ze vanuit een eigen praktijk en
kon ook die ervaring inbrengen in haar redactionelen.
René Keet is altijd betrokken geweest bij de psychosezorg, als uitvoerende
psychiater, maar ook als verantwoordelijk directeur. Zijn redactionelen getuigen daarvan. Daarnaast is René geruime tijd redacteur voor de boekenrubriek
geweest. René en Moniek hebben samen ook deel uitgemaakt van de redactie
van het themanummer rom.
Pascal Sienaert heeft ook aan een themanummer bijgedragen, namelijk dat
over bewegingsstoornissen. Zijn expertisegebieden betreffen biologische psychiatrie en daarbinnen de stemmingsstoornissen. Hij heeft veel publicaties
laten verschijnen over deze onderwerpen in het tijdschrift. Deze drie redactieleden hebben veel betekend voor het tijdschrift en daar willen wij hen hartelijk
voor bedanken.
Ook afscheid genomen heeft Maarten Koeter, die vanaf 2003 als methodoloog
verbonden was aan het tijdschrift. Ook hem willen we bedanken voor zijn grote
inzet en deskundigheid.

En welkom
Tot de redactie zijn toegetreden twee aiossen psychiatrie, die beiden ook mede
redacteur zijn geworden voor de referatenrubriek: Livia De Picker is in opleiding tot psychiater in Antwerpen en verricht promotieonderzoek naar de
neuro-inflammatie bij schizofrenie. Daarnaast is zij voorzitter van efta (European Federation Trainees in Psychiatry). Boudewijn Bus is werkzaam in Nijmegen en is gepromoveerd op onderzoek naar de brain-derived neurotrophic factor
(bdnf) bij depressie. We hopen dat zij de stem van de aiossen laten horen in de
redactie waardoor we de jongere generatie meer kunnen betrekken bij het
Tijdschrift.
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Verder mochten we in de redactie verwelkomen:
Nic van der Wee, hoogleraar Biologische psychiatrie te Leiden en gespecialiseerd in de neurobiologie van angst- en stemmingsstoornissen.
Elske Vrieze, hoogleraar Psychiatrie in Leuven en gespecialiseerd in de eetstoornissen.
Lex Wunderink, werkzaam bij ggz Friesland. Hij doet veel onderzoek naar het
beloop van psychose in relatie tot behandeling.
Wij wensen hun een productieve tijd toe in de redactie. Tot slot wensen de
gehele redactie en het redactiebureau u een gezond en gelukkig 2016.

