
EDITORIAL 

Voorwoord 

Dit is het eerste volume van Acta Neuropsychiatrica in het nieuwe millennium. We hebben de lay-out 
en de omslag van de Acta Neuropsychiatrica grondig aangepast. We hopen dat de Acta hierdoor nog 
beter leesbaar wordt en moderner oogt. Zoals reeds vermeld in het vorige volume wordt de Acta Neu
ropsychiatrica een internationaal tijdschrift. Terwijl de Acta het officieel wetenschappelijk tijdschrift 
van de IGBP blijft, zal het ook het officieel tijdschrift worden van een internationale psychiatrische 
organisatie. Aangezien de onderhandelingen hieromtrent nog niet afgerond zijn, hoop ik u in het vol-
gend nummer de definitieve beslissing te kunnen mededelen. 
Er zijn nog enige belangrijke inhoudelijke veranderingen waar we op willen wijzen. Vanaf heden zul-
len we nog enkel Engelstalige publicaties aanvaarden. De voertaal van de Acta Neuropsychiatrica 
wordt (Amerikaans) Engels. We hebben daarom de 'Instructions for Authors' aangepast. Deze zijn nu 
weergegeven op de laatste pagina van dit nummer. De 'Instructions for Authors' en de 'Abstracts' zul-
len binnenkort op het web verschijnen. De verschillende websites waar u deze informatie zult kunnen 
vinden worden in het volgend nummer kenbaar gemaakt. 
De Acta Neuropsychiatrica zal vanaf heden artikelen publiceren die zowel de klinische alsook de pre-
klinische aspecten van psychiatrische aandoeningen, psychologische condities of gedrag onderzoeken. 
Dus we zullen hoogstaande artikelen publiceren betreffende de fenomenologie, epidemiologic, psy
chosocial aspecten, genetische en ecologische aspecten en de biologische pathofysiologie of etiolo-
gie van psychiatrische ziektebeelden en gedragsstooraissen. Verder zullen we hoogstaande artikelen 
publiceren betreffende de behandelingen van psychiatrische en gedragsstoornissen (psychofarmaco-
logie en psychotherapie), de moleculaire psychiatrie en diermodellen van psychiatrische en gedrags
stoornissen. 
Ook het type van artikel dat wordt gepubliceerd is gewijzigd. We zullen preferentieel 'research'-arti-
kelen publiceren met originele resultaten. Welkom zijn ook 'review'-artikelen. Aan de referenten of 
'reviewers' wordt gevraagd 'editorials' te schrijven over belangrijke artikelen die ze hebben nagele-
zen als referent voor de Acta Neuropsychiatirca. 'Editorials' zullen ook op uitnodiging worden gepu
bliceerd. 'Brief reports' worden aanvaard wanneer ze belangrijke nieuwe resultaten tonen (bijvoor-
beeld 'pilot studies' of 'early reports'). 'Case reports' zijn welkom. 'Letters to the Editor' worden ge
publiceerd wanneer ze gefundeerde kritiek brengen op artikelen verschenen in de Acta of in andere 
belangrijke psychiatrische tijdschriften. De 'proceedings' van belangrijke internationale symposia 
kunnen gepubliceerd worden in een supplementum bij de Acta Neuropsychiatrica. Ten slotte is er ook 
een boekforum. Dr. M.J.A.J.M. Hoes, de vorige Editor, zal dit voor zijn rekening nemen. 
We hopen vele hoogstaande artikelen van onze Nederlandse en Vlaamse lezers te kunnen publiceren 
in een ge'internationaliseerde Acta Neuropsychiatrica. 

Prof. dr. M. Maes 
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