TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE

tariefkaart 2022
VOORAANSTAAND, WETENSCHAPPELIJK VAKBLAD
VOOR PSYCHIATERS

www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl
www.tijdschriftvoorpsychiatrie.be

RECORDATI-REAGILA AD RECOVERY_210 x 297 (TvP).qxp_210 x 297 FC 16-12-2020 12:36 Pagina 1

neusspray

TIJDSCHRIFT VOOR

r werken†1

nten met een moeilijk

2020/052/RecNL/december

Voor de samenvatting van de productkenmerken, zie elders in deze uitgave.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.
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• Reagila® verbetert daarbij het herstel van het persoonlijk en sociaal functioneren.2
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• Reagila® is effectief in de behandeling van positieve en negatieve symptomen
van schizofrenie bij volwassenen.1
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TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING VAN HET TIJDSCHRIFT
Het Tijdschrift voor Psychiatrie is al meer dan 60 jaar het toonaangevende
wetenschappelijke tijdschrift op het gebied van psychiatrie. Het tijdschrift publiceert
wetenschappelijk onderbouwde educatieve gevalsbeschrijvingen, opiniërende
artikelen, korte bijdragen over actuele ontwikkelingen of nieuw onderzoek, boekbesprekingen en referaten. Het Tijdschrift voor Psychiatrie dient als platform voor
wetenschappelijk onderzoek en als bij- en nascholing van psychiaters en andere
beroepsgroepen in de geestelijke gezondheidszorg.
Het Tijdschrift voor Psychiatrie is een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor
Psychiatrie waarin participeren: de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en
de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.
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