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Samenvatting

In deze bijdrage wordt een overzicht gepresenteerd van de toepassing van
bibliometrische methoden bij de evaluatie van sterkten en zwakten in wetenschappe-
lijk onderzoek en bij het in kaart brengen van wetenschappelijke ontwikkelingen.

De eerstgenoemde toepassing betreft gedetailleerde analyses van de kwaliteit en
invloed van wetenschappelijk onderzoek in internationaal perspectief. Dergelijke
analyses kunnen worden gebruikt op verschillende aggregatieniveaus zoals
onderzoeksgroepen van universiteiten, onderzoeksinstituten, R&D-afdelingen van
bedrijven, wetenschappelijke organisaties, onderzoek gesteund door grote collecte-
busfondsen, onderzoek in kaderprogramma’s van de Europese Unie, het onderzoek
van een hele universiteit of land. We zullen aantonen dat recent ontwikkelde
indicatoren gebaseerd op bibliometrische methoden zeer informatief zijn. Zij vormen,
vooral op het niveau van groepen en instituten, een onmisbaar element in
evaluatieprocedures, naast ‘peer reviews’. Op nationaal, Europees en mondiaal
niveau leveren bibliometrische indicatoren inzicht in de wetenschappelijke positie
van landen in termen van invloed en specialisatie.

In de tweede toepassing, het observeren van wetenschappelijke ontwikkelingen, is de
recente vooruitgang op het gebied van bibliometrische cartografie veelbelovend. Deze
‘science mapping’-methode levert een uniek instrument om patronen in de
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis te ontdekken, zoals de cognitieve
structuur van vakgebieden en het ontstaan van nieuwe terreinen van onderzoek.
Dit laatste betreft dan vooral interdisciplinaire ontwikkelingen, die algemeen
beschouwd worden als de bakermat van nieuwe wetenschappelijke doorbraken en
van technologische innovaties.
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We beschrijven de bibliometrische methoden aan de hand van actuele, praktische
voorbeelden. Daarnaast bespreken we het gebruik van impactfactoren van
tijdschriften en nieuwe ontwikkelingen zoals de H-index, rankings van
universiteiten, en de opkomst van nieuwe vormen van meting van wetenschappe-
lijke invloed en communicatie, zoals webometrics en altmetrics.

1 Inleiding

De fundamentele doelstelling van evaluatie van wetenschappelijk
onderzoek is bevordering van kwaliteit. De wetenschapsbeoefenaren zelf
dragen de eerste en zwaarste verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscon-
trole van hun intellectuele territorium. Dit is de basis voor het peer review,
de beoordeling door collega-geleerden, toegepast bij benoemingen en
evaluatie van onderzoekgroepen of onderzoeksprogramma’s en bij de
beoordeling van publicaties en van onderzoekvoorstellen. Naast derge-
lijke beschouwingen over de stand van zaken in gebieden van
wetenschapsbeoefening door vakgenoten, is er ook empirisch onderzoek
naar de ontwikkeling van de wetenschap en in het bijzonder naar de
kwaliteit en internationale invloed van wetenschappelijk onderzoek.

Het ‘meten’ van wetenschappelijke ontwikkelingen – meer algemeen
scientometrie genoemd – heeft een lange en boeiende voorgeschiedenis
met sterke verbindingen naar wetenschapshistorisch onderzoek en
wetenschapssociologie. Met bibliometrie wordt meer specifiek het
gebruik van gegevens afkomstig uit gepubliceerde bronnen bij kwanti-
tatief onderzoek naar wetenschappelijke ontwikkelingen bedoeld.
Klassieke werken zijn Science since Babylon (de Solla Price, 1975) en Toward
a metric of science (Elkana et al, 1978). Voor een overzicht kan verwezen
worden naar Van Raan (2004)2.

In deze bijdrage behandelen we de toepassing van geavanceerde
bibliometrische methoden voor (1) het evalueren van wetenschappelijke
prestaties en (2) het in kaart brengen en daarmee observeren van
wetenschappelijke ontwikkelingen en de positie van onderzoeksgroepen
en instituten in deze ontwikkelingen. Bibliometrische methoden dienen
bij evaluatie niet ‘alleenstaand’ te worden toegepast, maar als onder-
steunend instrumentarium bij peer review procedures. Peer review
wordt vaak opgevat als typisch kwalitatief. Maar is het evident dat in peer
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review ook kwantitatieve elementen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld het
geven van een belangrijk gewicht in een beoordeling aan aantallen
publicaties in internationale tijdschriften van hoge status zoals Nature,
Science of Physical Review. Op deze wijze spelen kwantitatieve over-
wegingen een rol bij kwalitatieve oordelen. Anderzijds kunnen belang-
rijke basiselementen van bibliometrische analyse, zoals citaties
beschouwd worden als oordelen van collega-onderzoekers met betrek-
king tot het geciteerde werk. Zodoende komen, omgekeerd ten opzichte
van het vorige, kwalitatieve overwegingen tot uiting in kwantiteit.
Daarom zijn peer review en bibliometrische methoden niet volledig
onafhankelijke dimensies in het beoordelingsproces.

Zoals ieder menselijk ondernemen heeft ook peer review zijn tekortko-
mingen en nadelen. We noemen hier kort de drie meest genoemde
(Horrobin 1990). In de eerste plaats zijn de kwaliteit van het peer review-
proces en daarmee de uitkomsten ervan sterk afhankelijk van aantal en
keuze van de leden in de betrokken commissie. Vooral de ‘cognitieve
afstand’ speelt hier. Beoordelen een stuk of vijf, zes collega’s alle
onderzoek van een grote discipline (bijv. natuurkunde, scheikunde,
biologie, psychologie) in een heel land (zoals het geval was in de jaren
negentig bij de VSNU-beoordelingen3), of beoordeelt een groep van
eenzelfde omvang slechts één of een beperkt aantal programma’s binnen
een discipline zoals dat in Nederland bijvoorbeeld het geval is bij NWO4.
Het is duidelijk dat in het eerste geval de beoordelaars meer op afstand
staan dan in het tweede, en dat in zulke gevallen de problemen bij het
meest centrale aspect van peer review, namelijk een gedegen kennis van
het te beoordelen werk, groter worden.

Een tweede probleem bij peer review is een mogelijk conflict of interest.
Werk van een verwante groep prijzen en positief beoordelen kan de
eigen positie, bijvoorbeeld later bij toekenning van extra middelen,
verzwakken. Het aantrekken van beoordelaars uit het buitenland lost dit
probleem slechts ten dele op, gezien de sterke relatienetwerken die geen
grenzen kennen. Het is evident dat sterke belangentegenstellingen tot
oneerlijke beoordelingen kunnen leiden. Het derde probleem betreft
vooringenomenheid, in het jargon bias genoemd. Beoordelaars kunnen
of willen niet altijd op de hoogte zijn van de prestaties van jongere
onderzoekers en nieuwkomers in het veld. Ook is vooringenomenheid
jegens vrouwen gesignaleerd (Wennerås en Wold, 1997) maar deze
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bevindingen houden nauwelijks stand in het licht van verder onderzoek
(Wellcome Trust 1997; Marsh, Bornmann, Mutz, Daniel en A. O’Mara
2009).

In een tijd van sterke groei van nieuwe, vaak interdisciplinaire
onderzoeksgebieden is het bovendien niet eenvoudig voor de beoorde-
laars om zich een goed onderbouwde mening te vormen bij de
beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Vooral het inschatten
van de betekenis van prestaties in het recente verleden voor ontwikkelin-
gen in de nabije toekomst is een moeilijke opgave. Toch is en blijft het
de kerntaak van peer review. Het risico dat het peer review ontaardt door
gebrek aan adequate kennis van zaken kunnen we niet aanvaarden.
Daarom is het van cruciaal belang dat beoordelaars de beschikking
hebben over consistente, relevante en zo objectief mogelijke informatie
over het wetenschappelijk presteren van de te beoordelen groepen,
evenals informatie over de positie die deze groepen innemen op de
wereldwijde ‘landkaart’ van het betrokken vakgebied. Hier kunnen
kwantitatieve analyses gebaseerd op bibliometrische methoden belan-
grijke ondersteuning bieden.

2 Grondbeginselen van bibliometrische indicatoren

Wat zijn bruikbare indicatoren voor het meten van wetenschappelijke
prestaties? We richten ons hier in het bijzonder op indicatoren die
gebaseerd zijn op gegevens die aan het fenomeen publiceren ontleend
zijn. Daarom noemen we ze bibliometrisch.

Bibliometrische indicatoren betreffen drie belangrijke aspecten van
wetenschappelijk onderzoek: omvang van wetenschappelijke activiteit,
de invloed ervan, en de mate van interdisciplinariteit. We zullen eerst in
het kort deze drie aspecten bespreken en hun samenhang aangeven. Dan
komen we er aan de hand van praktische voorbeelden uitvoerig op terug.
We noemden al het eerste type indicator, gebruikelijk bij peer review: de
omvang van het wetenschappelijk publiceren, de wetenschappelijke
output in het beleidsjargon. Vaak wordt de bepaling van deze omvang van
publicatieactiviteit toegespitst op publicaties in internationale tijdschrif-
ten, vooral bij de natuurwetenschappen en de medische vakgebieden. Bij
de technische en de sociale wetenschappen en vooral bij geesteswe-
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tenschappen zijn internationale tijdschriftpublicaties niet het voor-
naamste publicatiemedium en spelen proceedings van congressen,
rapporten, boeken en boekhoofdstukken, ook in het Nederlands, een
belangrijke rol.

We kunnen naast omvang een dimensie toevoegen en komen daarmee
bij het tweede aspect: de internationale invloed van het gepubliceerde
werk, in het jargon impact genoemd. Het is evident dat publicaties in het
Nederlands geen rol spelen bij het vaststellen van de internationale
invloed. Het belang van talen zoals Duits, Frans, Spaans, Portugees
(Brazilië) en Chinees kan niet worden ontkend, maar het Engels is nu
eenmaal de lingua franca van de wetenschap zoals het Latijn in vroegere
eeuwen. De internationale invloed kan worden vastgesteld op basis van
de mate waarin naar gepubliceerd wetenschappelijk werk wordt
verwezen in het geheel van de internationale wetenschappelijke
tijdschriftliteratuur. Anders gezegd, citatieanalyse speelt een centrale
rol. Een belangrijk uitgangspunt bij bibliometrische methoden – en in
het bijzonder citatieanalyse – is: niet de impact van één enkele publicatie
staat centraal, maar die van een verzameling publicaties over geruime
tijd, een samenhangend oeuvre van de betrokken onderzoeksgroep of
instituut. Het is van belang op dit uitgangspunt te wijzen, omdat veel
anekdotische beschouwingen over citatieanalyse juist merkwaardigheden
van individuele, geïsoleerde publicaties betreffen.

Een derde belangrijk aspect is de interdisciplinaire aard van wetenschap-
pelijk onderzoek (van Raan 2000). Vaak wordt wetenschappelijk
onderzoek gekenmerkt door een spectrum van disciplines die voor het
betrokken werk van belang zijn. Zo zal onderzoek in de sterrenkunde in
eerste instantie uiteraard als sterrenkunde (astronomie) gekenmerkt
worden, maar daarnaast kunnen natuurkunde (bijvoorbeeld astrofysica,
atoom- en molecuulfysica, kernfysica, plasmafysica, velden- en deeltjesfy-
sica) en scheikunde (bijvoorbeeld atmosferische chemie, interstellaire
chemie) een belangrijke rol spelen. Hoe groter de onderzoeksgroep
(bijvoorbeeld een heel instituut) des te meer vakgebieden zullen bij het
onderzoek betrokken zijn. Anders gezegd, des te breder het interdisci-
plinaire profiel van het onderzoek.

Wetenschappelijke doorbraken vinden vaak plaats in onderzoek waar
verschillende disciplines samenkomen. Het is dus van belang indicato-
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ren te ontwerpen die inzicht verschaffen in de interdisciplinaire
structuur van onderzoek en, meer concreet, een opsplitsing van
wetenschappelijke output en impact naar (deel)gebied mogelijk maken.
Een dergelijke interdisciplinaire analyse van de impact is belangrijk,
omdat daarmee onderzocht kan worden hoe wetenschappelijk werk in
het ene vakgebied (bijvoorbeeld organische scheikunde) invloed
uitoefent op een ander vakgebied, bijvoorbeeld biologie. Bovendien
speelt daarbij het tijdsperspectief: hoe lang duurt het voor bevindingen
in een bepaald vakgebied doordringen tot een ander?

Publicaties (per jaar komen er ongeveer een miljoen bij!) zijn via citaties
(de referenties gegeven aan het eind van een publicatie) met elkaar
verbonden. Anders gezegd, door citatieverbindingen vormen publicaties
met elkaar een enorm wereldwijd netwerk. Bibliometrische analyse richt
zich op het ontrafelen van dit netwerk. Elke publicatie is een knoop in
het netwerk, de uitgaande verbindingen van een knoop zijn de
referenties (de ‘gegeven citaties’) en de inkomende verbindingen zijn
de ontvangen citaties. Daarnaast zijn publicaties ook met elkaar
verbonden door gemeenschappelijkheid van concepten, bijvoorbeeld
in de vorm van trefwoorden. Zowel de citatie- als de conceptnetwerken
hebben een structuur met statistische en topologische eigenschappen en
dit geeft de mogelijkheid tot het in kaart brengen van wetenschapsge-
bieden: science mapping op basis van citatierelaties of van woordrelaties.
We zien dus dat bibliometrische analyse heel wat meer is dan simpele
tellerij. De combinatie van citatieanalyse en science mapping kan een
belangrijke bijdrage tot het fundamenteel onderzoek van wetenschappe-
lijke ontwikkelingen leveren, zoals we in hoofdstuk 4 zullen zien.

DeWeb of Science (WoS) van media- en informatiegigant Thomson-Reuters
was jarenlang de unieke bron voor citatiegegevens. De WoS is het vervolg
op de fameuze Science Citation Index (SCI), vanaf 1955 opgebouwd door
Eugene Garfield die voor de productie van de SCI het toenmalige
Institute for Scientific Information (ISI) oprichtte. Wouters (1999) geeft een
uitvoerige beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van de
Science Citation Index. Sinds een aantal jaren is de wetenschappelijke
uitgeverij Elsevier met een eigen citatiebestand, Scopus, op de markt
gekomen. Daarnaast levert Google Scholar de mogelijkheid tot citatieana-
lyse (Harzing 2010). Verder is er nog een aantal citatiebestanden die tot
een bepaald vakgebied beperkt zijn: hoge-energiefysici van CERN
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(Geneve), DESY (Hamburg), Fermilab (Chicago) en SLAC (Stanford)
onderhouden op Internet het vrij toegankelijke bestand INSPIRE5

(voortzetting van het eerdere bestand SPIRES) met gegevens over
publicaties, inclusief citaties, in het eigen vakgebied. In de WoS wordt
jaar in jaar uit voor elke publicatie in thans meer dan 12.000 tijdschriften
bijgehouden hoeveel maal ernaar verwezen wordt en in welke andere
publicaties dat gebeurt. Om het beeldend uit te drukken, de WoS vormt
elk jaar een nieuwe ‘aardlaag’ van ruwweg een miljoen publicaties die
met ongeveer 25 miljoen verwijzingen verbonden zijn aan eerdere
literatuur, in de aardlagen van het jaar daarvoor en in alle oudere lagen.

We merkten al op dat bibliometrische analyse door critici graag wordt
afgeschilderd als een methode waarbij we ‘even wat citaties turven’, een
soort counting house (Adam 2002). Vergeet het maar. Een heel scala van
problemen moet worden opgelost, of tenminste behoorlijk afdoende
worden aangepakt, voordat er betrouwbare indicatoren geconstrueerd
kunnen worden. Bibliometrisch onderzoek is net zo’n empirisch
vakgebied als veel andere terreinen van wetenschapsbeoefening.

In hoofdlijnen kunnen we technische en methodologische problemen
onderscheiden. We beginnen met de technische. Van cruciaal belang is
empirisch gefundeerde kennis over centrale kenmerken van gegevens-
bestanden, zoals omvang en dekking van vakgebieden en vooral de
veranderingen daarin als functie van de tijd. Daarnaast is de opzoekbaar-
heid van alle auteurs, en niet alleen de eerste auteur, essentieel. Hier is
een scala van problemen: het gebruik door dezelfde auteur van de ene
keer initialen en een andere keer de voornaam waarbij de beginletters
niet overeenstemmen (bijvoorbeeld J. van Johannes, en Hans); vrouwe-
lijke auteurs met eerst meisjesnaam en dan naam echtgenote of de
combinatie ervan; en vrijwel onoplosbaar worden de problemen met de
vele Chinese en Koreaanse auteurs die allemaal dezelfde achternaam
hebben (Liu, Kim, Park). Dit probleem is alleen aan te pakken als iedere
auteur een unieke persoonscode krijgt (een soort wetenschappelijk BSN-
nummer) en deze ontwikkeling is intussen gaande. Dan is er de correctie
en unificatie van instituutsadressen van alle betrokken auteurs, een vak
apart: adressen zijn dikwijls de meest verwaarloosde gegevens in
bestanden. Instituten veranderen van naam, fuseren, of verdwijnen.
Zelfs hele universiteiten veranderen doordat bijvoorbeeld nieuwe, vaak
al bestaande overheidsinstituten aan universiteiten worden toegevoegd
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(Denemarken), of universiteiten worden gesplitst in een medische
universiteit en ‘de rest’ (jaren geleden in Frankrijk, onlangs in
Oostenrijk), of worden juist weer ‘teruggefuseerd’ tot de oorspronkelijke
universiteit (Frankrijk). Ook zijn er fusies van oorspronkelijk volledig
aparte instellingen, bijvoorbeeld Universität Karlsruhe met Forschungs-
zentrum Karlsruhe, nu samen Karlsruhe Institut für Technologie, KIT.

Vervolgens zijn er de correcties voor zelfcitaties6, waarbij het begrip ‘zelf’
uitgebreid kan worden tot bijvoorbeeld alle onderzoekers van de
betrokken groep. Daarnaast is van groot belang de verificatie van de
gegevens uit internationale bestanden met geautoriseerde bronnen zoals
wetenschappelijke jaarverslagen en publicatielijsten van de betrokken
onderzoeksgroepen, gevolgd door de juiste toewijzing van publicaties
aan groepen, programma’s of instituten. Ten slotte, maar zeker niet het
minst belangrijk, is het voorhanden zijn en het kunnen omgaan met
verregaand geautomatiseerde rekenalgoritmen voor de efficiënte verza-
meling en bewerking (waaronder foutenanalyses van diverse aard) van de
zeer grote hoeveelheden gegevens essentieel. In ons instituut CWTS
werken we met programmeertaal SQL voor het relationeel datamanage-
ment in onze bibliometrische database die een sterk verbeterde en
uitgebreide versie is van de WoS.

Dan de methodologische problemen. We noemen hier de vaak zeer
uiteenlopende publiceer- en citeergewoonten in de verschillende
wetenschapsgebieden. Zo is in de natuurwetenschappen en de medische
vakgebieden veelal het internationale tijdschrift verreweg het belang-
rijkste communicatiemedium. In de toegepaste vakgebieden spelen
bijdragen aan internationale conferenties een grote rol, vooral in de
computer science (Informatica). In de sociale wetenschappen ziet men
sterke lokale, cultuurgebonden karakteristieken en publiceert men vaak
in een Nederlandstalig tijdschrift. Voor de geesteswetenschappen is het
boek of boekhoofdstuk nog steeds in de meeste vakgebieden een
centraal medium. Daarom is vooral voor de sociale en geesteswe-
tenschappen de ontwikkeling van een Book Citation Index (Thomson
Reuters 2013) van groot belang. Toch ziet men in alle gebieden van
wetenschapsbeoefening een sterke ontwikkeling naar internationale
oriëntatie en een steeds belangrijkere rol van het tijdschrift. In
toenemende mate hebben tijdschriften naast de papieren ook een
elektronische versie, of zelfs alléén een elektronische versie op het
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internet, dit laatste vooral gestimuleerd door de ontwikkelingen rond
open access. Een andere vorm van open access die een steeds belangrijkere
rol in de wetenschappelijke communicatie gaat spelen, zijn de vrij op het
Internet toegankelijke pre-print publicatiedatabases, vooral in de natuur-
kunde en verwante gebieden zoals het in Cornell University gevestigde
arXiv7.

Naast bovengenoemde verschillen in publiceergewoonten zijn er grote
verschillen in citeergewoonten, oftewel in ‘verwijzingscultuur’. In de
wiskunde wordt in artikelen veel minder verwezen naar eerder werk dan
in de moleculaire biologie. Ook zal de leeftijdsverdeling van verwijzingen
verschillen van het ene naar het andere vakgebied. In de fundamentele
natuurwetenschappen wordt vooral verwezen naar (zeer) recent werk
(bijvoorbeeld één tot drie jaar oud), terwijl in de toepassingsgerichte
vakgebieden de leeftijdsverdeling wat meer naar ouder werk is
verschoven. Deze leeftijdsverdeling van verwijzingen heeft direct met
het tijdsperspectief van het fenomeen citeren te maken. Immers, de
leeftijdsverdeling van de in publicaties gegevens citaties (referenties)
weerspiegelt het tijdsverloop waarover ontvangen citaties verwacht
kunnen worden. Het gaat dan vooral om de vraag: hoe lang moeten
we na het verschijnen van een publicatie doorgaan met het analyseren
van de verworven citaties? Anders gezegd: hoe lang in de tijd moet het
citatievenster zijn? De bovengenoemde leeftijdsverdelingen geven hier
essentiële informatie over. Vier jaar blijkt in veel natuurwetenschappe-
lijke en medische vakgebieden een goede keus. Omdat de meeste
referenties niet ouder zijn dan vier jaar, kan men ook verwachten dat
binnen vier jaar de meeste citaties ontvangen zullen worden. Bij de
sociale en gedragswetenschappen is het beter het citatievenster tot
minimaal vijf jaar uit te breiden.

Naast verschillen in kwantitatieve zin kunnen er ook inhoudelijke
verschillen in citeergedrag tussen wetenschapsgebieden zijn. Zo bestaat
de mening dat in de natuurwetenschappen verwijzingen over het
algemeen de werkelijke ‘bouwstenen’ betreffen, terwijl in de sociale en
geesteswetenschappen verwijzingen een meer ‘ceremonieel’ karakter
zouden hebben. Verder onderzoek naar citeergedrag in een groot aantal
gebieden van wetenschapsbeoefening is nodig om beter inzicht in deze
materie te krijgen.
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Een belangrijk gevolg van bovengenoemde kwantitatieve verschillen is
dat onderzoeksgroepen en instituten in verschillende vakgebieden nooit
op basis van absolute aantallen citaties met elkaar vergeleken mogen
worden. Zelfs binnen de grotere vakgebieden treden aanzienlijke
verschillen tussen deelgebieden op (bijvoorbeeld moleculaire biologie
versus taxonomie of zoölogie). Dit betekent dat altijd een vakgebiedaf-
hankelijke normering noodzakelijk is. Aan de hand van praktische
voorbeelden laten we zien hoe dat in zijn werk gaat. Bovendien kunnen
deze karakteristieken van vakgebieden in de loop der tijd veranderen.
Klassieke gebieden in de biologie, zoals taxonomie, zijn door DNA-
onderzoek in een stroomversnelling geraakt. Een dergelijke ontwikkel-
ing komt tot uiting in veranderende publiceer- en citeergewoonten.
Maar ook na vakgebiedafhankelijke normering is niet op voorhand
duidelijk of het wetenschappelijk werk van een bepaalde groep nu veel
of weinig geciteerd wordt. Een vergelijking met andere, soortgelijke
groepen, of met een wereldwijd of Europees gemiddelde voor het
betrokken vakgebied is noodzakelijk om zinvolle uitspraken over de
invloed van wetenschappelijk werk op basis van citatieanalyse te kunnen
doen. Dit is een van de belangrijkste methodologische problemen. Zo
belangrijk, dat wij de indicator waarmee dit probleem wordt aangepakt,
onze kroonindicator noemen.

Een ander methodologisch probleem is de rol van publicaties in
tijdschriften die niet zijn opgenomen in de WoS (of in Scopus), of die
verschenen zijn in boeken of rapporten. Verwijzingen naar dergelijke
publicaties zijn evenwel naspeurbaar voor zover zij geciteerd worden in
tijdschriftartikelen die wel in de WoS zijn opgenomen. Daardoor is een
bibliometrische impactanalyse van publicaties die zelf niet in de WoS zijn
opgenomen, toch mogelijk, al is het in beperkte mate (Nederhof, Van
Leeuwen, Van Raan 2010). De eerder genoemde ontwikkeling van een
Book Citation Index en het integreren daarvan in de WoS zal ongetwijfeld
de mogelijkheden van een volledige citatieanalyse aanzienlijk verruimen.

Een belangrijk punt van kritiek op citatieanalyse – en bibliometrische
analyse in het algemeen – is het probleem van het tijdsverloop, de time lag
tussen het gereedkomen van wetenschappelijk werk, het publiceren
ervan en het vervolgens op gang komen van de verwijzingen ernaar.
Ongetwijfeld is voor de betrokken onderzoeker zelf dat tijdsverloop
voelbaar. Maar voor de buitenwereld, daarbij de meesten van zijn of haar
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collega’s, beginnen wetenschappelijke resultaten pas te leven na
publicatie. Zelfs in peer review hebben de beoordelende collega-
geleerden tijd nodig om te bezien of wetenschappelijke bevindingen al
dan niet aanslaan. Opvallend werk breekt veelal snel door, zelfs in het jaar
van publicatie is stijging van impact waarneembaar. We hebben niet
zelden de indruk dat prestaties eerder zichtbaar worden in bibliome-
trische context dan in het brein van beoordelende vakgenoten, zeker als
deze vakgenoten ‘afstandelijk’ zijn. En dat kan, zoals we al zagen, het geval
zijn als een beperkte groep vakgenoten een volledig instituut of een hele
discipline op nationale schaal moet beoordelen. In ieder geval is het bij
de ontwikkeling van geavanceerde methoden een uitdaging om de
indicatoren zo recent mogelijk te maken. Hoe dat in zijn werk gaat komt
eveneens verderop met praktijkvoorbeelden aan de orde.

Kijken we naar de statistiek van het citeerproces, dan merken we dat de
verdelingsfunctie van citaties (het aantal publicaties met een bepaald
aantal citaties) verre van normaal maar behoorlijk scheef is, zoiets als bij
inkomensverdelingen. Publicaties met hoge aantallen citaties vormen
maar een klein deel van het totaal, een groot deel wordt niet of zeer
weinig geciteerd (zie bijvoorbeeld Figuur 4 in Van Raan 2006). Deze
scheefheid van verdeling noopt tot het ontwikkelen van statistisch betere
indicatoren. Het CWTS werkt dan ook in plaats van met gemiddelden
steeds meer met indicatoren die gebaseerd zijn op de gehele
verdelingsfunctie, bijvoorbeeld: bevindt het werk van deze onderzoeks-
groep zich in de top-10% (gemeten naar aantallen citaties) van haar
vakgebied, wereldwijd? Deze top-10% indicator speelt bijvoorbeeld bij de
nieuwe Leiden Ranking 2013 (die we in paragraaf 3.5 zullen bespreken)
een centrale rol.

Ten slotte noemen we de cruciale kwestie van de validiteit: is datgene wat
we kunnen meten, wel hetzelfde als wat we willen weten (Nederhof
1988)? Anders gezegd: kunnen we op basis van citaties uitspraken doen
over wetenschappelijke kwaliteit? Onze pragmatische en de door de
praktijk ruimschoots ondersteunde mening is als volgt. Wetenschappe-
lijke kwaliteit is ongetwijfeld een verzameling van verschillende aspecten
die niet allemaal in strikt kwantitatieve termen zijn te bevatten. Maar een
van die aspecten, internationale invloed, is zeker belangrijk, en juist dit
aspect is door middel van citatieanalyse in goede benadering kwantitatief
te operationaliseren.

65 Informatiewetenschap www.iwabase.nl oktober 2013 i/i 700

B I B L I OMETR I SCHE METHODEN B I J EVALUAT I E I 7 0 0 – 1 1



We noemden het al: bibliometrische meting van wetenschappelijk
presteren vindt haar grondslag in één fundamentele vooronderstelling:
het geleverde werk moet zijn gepubliceerd in de open, internationale
tijdschriftliteratuur. Het zijn immers de internationale tijdschriften die
de bron vormen voor citatie-databestanden als WoS en Scopus. Dit
betekent, in aansluiting op wat we opmerkten over publiceergewoonten,
dat bibliometrische methoden goed toepasbaar zijn in de natuurwe-
tenschappelijke en medische vakgebieden. Maar in de toepassingsge-
richte natuurwetenschappelijke en technische vakgebieden alsmede in
de sociale en gedragswetenschappen en vooral de geesteswetenschappen
zijn internationale tijdschriften vaak niet het belangrijkste communica-
tiemedium. Dan wordt toepassing van bibliometrische methoden
problematisch of zelfs onmogelijk. Dat laatste is vooral aan de orde bij
rechtsgeleerdheid. Binnen de toepassingsgerichte en de sociale we-
tenschappen zijn er echter vakgebieden die wat publiceer- en citeerge-
woonten betreft sterk op de natuurwetenschappen lijken, en daarom kan
bibliometrische analyse in vakgebieden als de chemische technologie en
de psychologie succesvol worden toegepast.

Ook al wordt het publiceren in internationale tijdschriften, al dan niet in
elektronische vorm, belangrijker in steeds meer vakgebieden, het zal
nooit het gehele spectrum van presentatie en verspreiding van
onderzoeksresultaten kunnen omvatten. Daarom zullen ook andere
maatstaven van kwaliteit, naast de maatstaven die gebaseerd zijn op
gepubliceerd werk, nodig zijn bij de evaluatie van wetenschappelijk
werk. Deze overwegingen hebben geleid tot alternatieve vormen van
meting van wetenschappelijke prestaties: webometrics en altmetrics. We
komen daar op het eind van het volgend hoofdstuk op terug. In de
meeste gevallen zullen blijken van reputatie, zoals prijzen, benoemingen
en uitnodigingen voor plenaire voordrachten bij belangrijke we-
tenschappelijke congressen sterk correleren met de invloed van
gepubliceerd werk en dus met bibliometrische indicatoren.

Aanpak en oplossing van bovengenoemde technische en methodolo-
gische problemen vereisen grote ervaring in bibliometrisch onderzoek
en de zorgvuldige toepassing ervan. Ze leveren essentiële toegevoegde
waarden aan het datasysteem, ook in de vorm van geautomatiseerde
algoritmen en de daarbij behorende software.
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3 Constructie en toepassing van bibliometrische indicatoren

In dit hoofdstuk presenteren we een algemene inleiding tot de
bibliometrische methoden om prestaties in het wetenschappelijk
onderzoek te meten. Om deze bespreking zo effectief mogelijk te maken,
passen we de indicatoren toe op voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
We kiezen daartoe de Nederlandse medische faculteiten (de UMC’s) als
voorbeeld.

3.1 Indicatoren van wetenschappelijke output en impact

De omvang van de wetenschappelijke productiviteit (output) wordt
bepaald door het aantal publicaties van een medische faculteit (UMC),
voor zover verricht in tijdschriften die opgenomen zijn in de WoS. Als
publicatie beschouwen we de volgende typen artikelen: ‘normale’
artikelen, letters (korte artikelen), reviews, en voor zover in de WoS
opgenomen ook proceedings papers van conferenties, maar geen meeting
abstracts, corrections, editorials, enzovoort. Met voor dit doel ontworpen
algoritmen wordt in het CWTS bibliometrisch datasysteem gezocht naar
alle voorkomende publicaties van een UMC in een van tevoren
vastgestelde tijdsperiode (in dit geval 2000-2010). Vervolgens wordt van
al deze publicaties nagegaan hoeveel maal zij in dezelfde tijdsperiode
geciteerd zijn, wanneer en door welke publicaties. De indicator ‘aantal
publicaties’ noteren we met P, het aantal citaties met C. Het zijn onze
basisindicatoren. Met specifieke softwareroutines wordt vervolgens een
vast scala aan berekeningen uitgevoerd die trendanalyses van de
basisindicatoren leveren. Daarna worden gegevens over tijdschriften en
vakgebieden toegevoegd en vindt berekening van verdere indicatoren
plaats, in het bijzonder de veldafhankelijk genormeerde impactwaarden.
We richten onze aandacht eerst op een trendanalyse van de basis-
indicatoren. Trendanalyse betekent vergelijking van een object van studie
met zichzelf, als functie van de tijd. Over de betrokken tijdspanne geeft
een trend informatie over dalende of stijgende prestaties (in termen van
productiviteit en impact). We kiezen de Leidse medische faculteit
(LUMC) als voorbeeld8. Tabel 1 geeft voor het LUMC de trendanalyse
(2000-2010) met betrekking tot de belangrijkste indicatoren die wij aan de
hand van dit voorbeeld zullen bespreken. We gebruiken de internationa-
le notatie voor decimalen en duizendtallen.
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Tabel 1: Trendanalyse bibliometrische indicatoren, LUMC, 2000-2010

LUMC P C MCS %Pnc MNCS MNJS %Scit
2000-2003 4,146 45,643 8.76 16% 1.38 1.28 20%
2001-2004 4,247 49,057 9.17 14% 1.41 1.28 21%
2002-2005 4,422 50,595 9.03 13% 1.37 1.28 21%
2003-2006 4,738 54,777 9.10 13% 1.37 1.29 21%
2004-2007 4,967 64,551 10.35 12% 1.44 1.30 20%
2005-2008 5,360 70,540 10.43 11% 1.51 1.31 21%
2006-2009 5,522 76,001 10.89 12% 1.54 1.36 21%
2007-2010 5,871 85,733 11.47 11% 1.64 1.43 21%

In de tweede kolom vinden we het aantal publicaties in het betreffende
jaarblok (P), gevolgd in de derde kolom door het aantal citaties (C)
behaald door de publicaties van dat jaarblok. Belangrijk is nu, zoals we
eerder bespraken, het probleem van het citatievenster. We gebruiken een
methode die in de praktijk door de meeste betrokkenen als optimaal
wordt beschouwd: de dakpanmethode. Deze houdt het volgende in.
Publicaties en citaties worden geteld in elkaar deels overlappende, maar
uiteraard steeds verder opschuivende jaarblokken van telkens vier jaar.
Dit is duidelijk te zien in de eerste kolom van de tabel. Voor de gehele
periode 2000-2010 is dus blok 2000-2003 het eerste, gevolgd door 2001-
2004, enzovoort, tot het laatste blok 2007-2010. De telling gaat als volgt, als
voorbeeld nemen we het laatste blok. Voor publicaties uit het eerste jaar
van het blok, dus 2007, worden citaties geteld voor 2007-2010; voor
publicaties uit 2008 citaties voor 2008-2010, voor publicaties uit 2009 de
citaties voor 2009-2010. Voor publicaties uit 2010 worden alleen de citaties
voor datzelfde jaar geteld. Op soortgelijke wijze wordt geteld in alle
andere jaarblokken.

Het is duidelijk dat bij deze dakpanmethode de meest recent
beschikbare publicatie- en citatiegegevens in de trendanalyse meegeno-
men kunnen worden. Zodra actualisering plaatsvindt, worden nieuwe
jaarblokken toegevoegd. In recente analyses zijn dat de jaarblokken 2008-
2011, 2009-2012 en 2010-2013. Zoals we al eerder aangaven kan op basis van
de leeftijdsverdeling van referenties empirisch overtuigend onderbouwd
worden dat in de meeste natuurwetenschappelijke en medische
vakgebieden - zowel de fundamentele als de meer toegepaste - de
gemiddelde topwaarde in het geciteerd worden rond het derde tot
vierde jaar na publicatie ligt. Daarom zijn blokken van vier jaren geschikt
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voor de opbouw van een trend. Voor de sociale wetenschappen, en ook
voor het vakgebied economie, zullen ruimere citatievensters en daarmee
ook langere jaarblokken nodig zijn.

De tabel geeft een duidelijke indruk van de gestage toename van de
wetenschappelijke productiviteit en het aantal behaalde verwijzingen
voor een grote medische instelling met vele honderden onderzoekers.
We zien dat een toename van wetenschappelijke productiviteit ook leidt
tot een groter aantal citaties, zoals te verwachten. Maar er is meer.
Absolute aantallen publicaties en citaties zeggen weinig. Ze vormen het
basismateriaal, maar wat kunnen we met deze grote aantallen en waar
moeten we ze mee vergelijken? Wat zijn geschikte referentiewaarden?
Om een antwoord op deze vragen te geven, zijn de volgende indicatoren
ontwikkeld. De vierde kolom van de tabel geeft het aantal citaties per
publicatie (MCS, mean citation score). Deze indicator MCS is berekend
door het aantal citaties (C), na correctie voor zelfcitaties (dat is ongeveer
20% van het totaal aantal citaties, zie de laatste kolom van de tabel), te
delen door het aantal publicaties (P). De MCS maakt het al een stuk
overzichtelijker maar het is nog niet de best mogelijke indicator.
Alvorens we die verbetering aanbrengen, wijzen we op de bijzondere
indicator in de vijfde kolom van de tabel: het percentage niet-geciteerde
publicaties (%Pnc). Net als de andere indicatoren, heeft dit percentage
betrekking op het gegeven jaarblok. Het is goed mogelijk dat publicaties
niet geciteerd worden binnen de tijdspanne van het blok, maar later.
Ook in de natuurwetenschappen en de medische vakgebieden komt het
voor dat publicaties pas na vijf jaar geciteerd gaan worden. Als het nog
langer duurt, bijvoorbeeld de citaties beginnen pas acht jaar na het
verschijnen van de publicatie op gang te komen, noemen we zulke
publicaties Sleeping Beauties (Van Raan 2004).

We gaven eerder al aan dat er grote verschillen zijn in de publiceer- en
citeergewoonten van vakgebieden. Meer wiskundig gezegd: vakgebieden
verschillen aanzienlijk in citatiedichtheid. Om onderzoekprestaties
binnen verschillende vakgebieden vergelijkbaar te maken, is de eenvou-
dige maat ‘citaties per publicatie’ (onze MCS-indicator) niet toereikend.
Zelfs binnen dezelfde instelling (bijvoorbeeld het LUMC) kan in de loop
van de tijd het onderzoek verschuiven naar andere vakgebieden. Daarom
moet de MCS-indicator vakgebied-specifiek genormeerd worden en dit
levert de indicatorMNCS (mean normalized citation score). De berekening van
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de MNCS-indicator is geen sinecure. We verwijzen naar een recente
publicatie (Waltman, Van Eck, Van Leeuwen, Visser, Van Raan 2011a,b)
waarin de normalisatiemethode nauwgezet wordt beschreven. In het kort
komt het op het volgende neer. Het wetenschappelijk onderzoek in een
groot instituut wordt gekenmerkt door publicaties in meerdere gebieden.
Voor een hele medische faculteit zoals het LUMC gaat het om vele
tientallen vakgebieden, denk maar aan alle verschillende medische
specialisaties zoals oncologie, neurologie, cardiologie, enzovoorts. Van
elke publicatie is bekend in welk tijdschrift deze is verschenen. Daarmee
ligt ook het vakgebied van de publicatie vast. Van al deze vakgebieden9

wordt het gemiddeld aantal citaties per publicatie berekend in de
desbetreffende tijdsperiode, bijvoorbeeld de jaarblokken in Tabel 1. Dat
betekent dus dat alle publicaties in het vakgebied, dat zullen er vaak
tienduizenden per jaar zijn, in de berekening worden meegenomen. Dit
levert voor iedere LUMC-publicatie de statistische verwachtingswaarde.
Het werkelijk aantal citaties dat door een publicatie behaald wordt (in de
gegeven tijdsperiode) wordt gedeeld door deze vakgebiedspecifieke
verwachtingswaarde. Zo komt per publicatie de normering tot stand. De
som van de genormeerde waarden gedeeld door het totaal aantal
publicaties levert de MNCS-indicator. Met deze indicator kunnen we
vaststellen of de gemeten impact van een onderzoeksinstituut, en in dit
geval het LUMC, boven dan wel beneden internationaal niveau is. Daarom
beschouwen we de MNCS-indicator als onze ‘kroonindicator’10. Bij een
MNCS-waarde groter dan 1, is de impact van de publicaties van het instituut
hoger dan het op de vakgebieden gebaseerde internationale gemiddelde.
We zien in Tabel 1 dat dit steeds het geval is, met een aanzienlijke stijging
in de loop der tijd van 1.38 in de beginperiode naar 1.64 voor het laatste
jaarblok. De internationale impact van het LUMC onderzoek is dus in de
periode 2000 tot 2010 vanuit een positie die al aanzienlijk boven het
internationaal gemiddelde lag, verder fors gestegen.

Een soortgelijke berekening kan ook gemaakt worden voor alle
publicaties (wereldwijd) in de tijdschriften waarin een instituut
publiceert. Dit levert dan de indicator MNJS (mean normalized journal
score) die we in de zevende kolom van de tabel geven. Deze indicator is
een maat voor de impact van de tijdschriften waarin gepubliceerd wordt
op soortgelijke wijze berekend als de MNCS-indicator. Dit betekent dat
bij eenMNJS-waarde groter dan 1, de impact van de tijdschriften die door
het LUMC voor publicaties gebruikt worden hoger is dan die van het
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tijdschrift-gemiddelde in het betrokken vakgebied. Anders gezegd, het
LUMC kiest voor de meer prestigieuze tijdschriften. Dat is in ons
voorbeeld duidelijk het geval, want de tabel laat zien dat de MNJS-
indicator voortdurend groter dan 1 is, en ook in de loop der tijd
toeneemt (van 1.28 naar 1.43).

Een probleem bij de normalisatie op een gemiddelde citatiedichtheid
van een vakgebied is het vaak grote verschil in citatiedichtheid binnen een
vakgebied. Een nieuwe indicator van de impact van tijdschriften is de
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) Deze SNIP-indicator corrigeert
voor verschillen in citatiedichtheid binnen gebieden doordat niet meer
het vakgebied als geheel de basis vormt voor normalisatie, maar de
citerende publicaties. Daarbij spelen het aantal en leeftijdsverdeling van
alle referenties in de publicaties die (publicaties in) een bepaald
tijdschrift citeren een cruciale rol (Waltman, Van Eck, Van Leeuwen
en Visser 2012; Waltman en Van Eck 2012). De SNIP-methode van
normaliseren kan ook worden toegepast op de publicaties van een
onderzoeksgroep of instituut. Het CWTS gebruikt deze nieuwe indicator
in toenemende mate bij analyses van wetenschappelijk werk.

Terug naar Tabel 1. We noemden al de zelfcitaties, het percentage van
het aantal zelfcitaties op het totaal aantal citaties is gegeven in de laatste
kolom van Tabel 1. Deze percentages liggen geheel in de lijn der
verwachting. Bij zelfcitaties is er een opmerkelijk fenomeen. Als we
kijken over een langere tijdsperiode dan de vier jaar in de jaarblokken,
dan vinden we een aanzienlijk lager aantal zelfcitaties (zie bijvoorbeeld
Tabel 1 in Van Raan 2004). Dat betekent: over een langere periode neemt
het aandeel van zelfcitaties af. Anders gezegd: in latere jaren na het
verschijnen van een publicatie zijn de auteurs zelf minder geneigd hun
oudere werk te citeren, terwijl anderen dat nog wel doen.

Om onze metingen nog wat meer in perspectief te plaatsen, vergelijken
we voor de twee laatste jaarblokken samen, dus de periode 2006-2010, alle
Nederlandse medische faculteiten (UMC’s) voor dezelfde indicatoren,
zie Tabel 2. In dit geval is bovendien nog 2011 als citeerjaar toegevoegd.
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Tabel 2: Bibliometrische indicatoren alle UMC’s, 2006-2011

P C MCS %Pnc MNCS MNJS %SCit
Erasmus MC 10,535 174,587 13.21 10% 1.65 1.41 20%
LUMC 7,175 118,619 13.11 10% 1.59 1.38 21%
Radboud UMC 7,774 113,747 11.69 11% 1.52 1.33 20%
UMC Maastricht 6,946 98,049 11.23 11% 1.44 1.26 20%
UMCG 7,120 88,673 9.92 12% 1.41 1.29 20%
UMC Utrecht 7,699 117,119 12.38 10% 1.57 1.39 19%
UvA-AMC 8,819 133,603 12.20 11% 1.50 1.35 19%
VUMC 6,449 101,077 12.59 10% 1.68 1.36 20%

We zien per indicator een verschillend beeld. Het Erasmus MC is
duidelijk het grootst, in termen van totaal aantal publicaties (P) en totaal
aantal citaties (C). Erasmus MC, LUMC en VUMC staan aan de top voor
wat betreft de MCS-indicator; VUMC, Erasmus MC en LUMC aan de top
bij de MNCS-indicator, maar het verschil tussen LUMC en UMC Utrecht
is niet significant te noemen; en Erasmus MC, UMCUtrecht en LUMC en
aan top bij de MNJS indicator, waarbij er nauwelijks significant verschil is
tussen LUMC, UMC Utrecht, UvA-AMC en VUMC.

Aangezien de MNCS-indicator onze kroonindicator is, maken we om de
vergelijking tussen onderzoekinstellingen te vereenvoudigen een grafiek
waarin de MNCS-waarden op de verticale as en het totaal aantal
publicaties op de horizontale as zijn uitgezet. Waar het dus op neer
komt, is dat we in de grafiek de internationale impact en de
wetenschappelijke omvang weergeven, zie Figuur 1 voor de Nederlandse
UMC’s.
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Figuur 1: Vakgebied-genormeerde impact (MNCS) en totaal aantal publicaties voor
alle UMC’s, publicaties uit 2006-2010, citaties geteld tot en met 2011.

Op dezelfde wijze als voor LUMC hebben we ook voor de andere UMC’s
een trendanalyse van de MNCS-indicator gemaakt. De resultaten worden
in Figuur 2 gegeven. Daarnaast hebben we voor alle UMC’s de MNCS-
indicator berekend voor de publicaties in internationale samenwerking11.
Meestal betreft dit 50-60% van het totaal aantal publicaties. De resultaten
zien we in Figuur 3. Als we de figuren met elkaar vergelijken zien we
meteen dat de impact van publicaties in internationale samenwerking
aanzienlijk hoger is dan de impact van het totaal aantal publicaties. Met
andere woorden, publicaties in internationale samenwerking vormen een
deelverzameling binnen het totaal aantal publicaties met de hoogste
impact.
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Figuur 2: Trendanalyse internationale impact (MNCS) op basis van het totaal
aantal publicaties, voor alle UMC’s.
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Figuur 3: Trendanalyse internationale impact (MNCS) op basis van de publicaties
in internationale samenwerking, voor alle UMC’s.
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Bij de analyse van samenwerkingsverbanden vormen de adressen van de
auteurs van publicaties het cruciale gegeven. Maar adressen zijn vaak een
kwalitatief zwak onderdeel van databestanden. Daarom wordt er in
bibliometrische onderzoeksgroepen zoals het CWTS veel aandacht besteed
aanhet bewerkenvanadressen inbestanden.Debelangrijkste elementenvan
dit bewerken zijn: unificatie van adressen (consistente naamgeving van de
overkoepelende organisatie en delen ervan), en ‘hiërarchisering’ van
adressen (de structuur van de organisatie in de opbouw van het gehele adres
tot uiting laten komen). Voor deze laatste twee bewerkingen is uitgebreide
kennis van de betrokken onderzoeksorganisaties nodig. Deze kan verworven
wordenmet behulp van deWho isWho in Science, brochures, jaarrapporten en
websites. Het is een arbeidsintensieve meerwaarde die toegevoegd moet
worden aan bestaande databestanden zoals WoS en Scopus teneinde een
databestand te maken dat geschikt is voor zorgvuldige bibliometrische
analyses.

Met nauwkeurige adresgegevens van publicaties kan worden vastgesteld in
welke mate onderzoeksgroepen samenwerken met andere onderzoeks-
groepen, en dit kan ook op hogere aggregatieniveaus zoals instituten,
UMC’s, hele universiteiten of landen. Uit zulke analyses kunnen dan
omvangrijke netwerken van samenwerkingsverbanden worden afgeleid.
Figuur 4 geeft een voorbeeld van zulke samenwerkingsnetwerken. In deze
figuur zien we de samenwerkingsrelaties tussen alle 500 universiteiten die
voorkomen in de Leiden Ranking 2013 (we bespreken deze ranking in
paragraaf 3.5). Deze figuur is in kleuren en met instelbare intensiteit van
samenwerking interactief beschikbaar12.

65 Informatiewetenschap www.iwabase.nl oktober 2013 i/i 700

B I B L I OMETR I SCHE METHODEN B I J EVALUAT I E I 7 0 0 – 2 1



Figuur 4: Samenwerkingsnetwerk van de 500 in de Leiden Ranking 2013
opgenomen universiteiten. Bron: Leiden Ranking, zie CWTS (2013).

3.2 Bibliometrische onderzoeksprofielen

Bij het probleem van vakgebied-specifieke normering van citatieaantallen
gaven we al aan dat het wetenschappelijk werk van onderzoeksin-
stellingen over een groot aantal vakgebieden verdeeld is. Omdat
tijdschriften ingedeeld zijn naar vakgebied, leveren de tijdschriften
waarin gepubliceerd wordt een directe indicatie om welke vakgebieden
het gaat. Anders gezegd, we kunnen de publicaties van een onderzoeks-
instelling indelen naar onderzoeksgebied en dit levert een bibliometrisch
onderzoeksprofiel op van het betrokken instituut. Een dergelijk profiel is te
beschouwen als een empirisch gefundeerde indicator van interdiscipli-
nariteit. Als we bovendien ook de impact per vakgebied berekenen, wordt
onmiddellijk zichtbaar in welke vakgebieden het instituut de beste
prestaties levert of juist minder fortuinlijk is. Ook hier nemen we het
LUMC als voorbeeld, zie Figuur 5. De lengte van de balken in de figuur
geeft het aantal publicaties weer (in percentage van het totaal aantal
publicaties), en de arcering van de balken is een ruwe maat voor de
impact (zwart: impact is significant boven het internationaal gemiddelde,
dat wil zeggen MNCS ≥ 1.20; streepjes: impact rond het internationaal
gemiddelde,MNCS tussen 0.80 en 1.20; wit: impact is significant onder het
internationaal gemiddelde, MNCS ≤ 0.80). De nauwkeurige waarde van
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de MNCS indicator is gegeven na de naam van het vakgebied (in de
figuur: field).

We zien in dit LUMC-onderzoeksprofiel dat de meeste gebieden flink
boven het internationaal gemiddelde scoren, en dat is ook te verwachten
want we zagen al dat het LUMC als geheel een impact heeft die
aanzienlijk boven het internationale gemiddelde ligt. Er zijn geen
vakgebieden waar het LUMC onder het internationaal gemiddelde
scoort. Oncologie is het vakgebied met de meeste publicaties, op de voet
gevolgd door cardiologie, beide met een impact aanzienlijk boven het
internationaal gemiddelde (MNCS voor oncologie is 1.27 en voor
cardiologie 1.87). Vakgebieden met een zeer hoge impact (MNCS ≥
2.00) zijn reumatologie (MNCS 2.07), erfelijkheidsonderzoek (genetics &
heredity, MNCS eveneens 2.07), interne geneeskunde (medicine, general &
internal, MNCS 3.80), ademhalingssysteem (respiratory system, MNCS 2.15).
De vakgebieden multidisciplinary science en medicine, research & experimental
betreffen algemeen medisch onderzoek, waarbij het dan in multi-
disciplinary science vooral om publicaties in de toptijdschriften Nature en
Science gaat. Wij zijn momenteel bezig algoritmen te ontwikkelen die
publicaties in Nature en Science op basis van hun referenties toewijzen aan
hun ‘echte’ vakgebied zoals oncologie, vaste-stof fysica, organische
chemie, enzovoorts.

In Figuur 6 geven we een soortgelijk onderzoeksprofiel voor alle UMC’s
samen. Ook dan zien we dat oncologie en cardiologie de grootste
gebieden zijn, in termen van aantallen publicaties. De figuur laat er geen
enkele twijfel over bestaan: Nederland, en in het bijzonder de medische
faculteiten, doen het (heel) goed in het medisch onderzoek.
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LUMC

0 1 2 3 4 5 6 7

 ONCOLOGY (1.27) 

 CARD&CARDIOV SYS (1.84) 

 HEMATOLOGY (1.31) 

 ENDOCRIN&METABOL (1.19) 

 RHEUMATOLOGY (2.07) 

 IMMUNOLOGY (1.20) 

 GENETICS&HEREDIT (2.07) 

 RAD,NUCL MED IM (1.23) 

 CLIN NEUROLOGY (1.52) 

 MEDICINE,GEN&INT (3.80) 

 BIOCHEM&MOL BIOL (1.23) 

 NEUROSCIENCES (1.19) 

 PERIPHL VASC DIS (1.52) 

 SURGERY (1.74) 

 UROLOGY&NEPHROL (1.76) 

 OBSTETRICS&GYNEC (1.33) 

 CELL BIOLOGY (1.23) 

 GASTROENTEROLOGY (1.61) 

 PHARMACOL&PHARMA (1.23) 

 PSYCHIATRY (1.56) 

 PEDIATRICS (1.38) 

 MICROBIOLOGY (1.89) 

 RESPIRATORY SYST (2.15) 

 INFEC DISEASE (1.40) 

 PUBL ENV OCC HLT (1.89) 

 VIROLOGY (1.16) 

 MULTIDISCIPL SC (2.32) 

 PATHOLOGY (1.56) 

 MEDICINE,RES&EXP (2.05) 

FIELD
(MNCS)

relatief aantal publicaties (% van totaal)

IMPACT: laag gemiddeld hoog

Figuur 5: Bibliometrisch onderzoeksprofiel (output, impact) van het LUMC,
publicaties uit 2006-2010, citaties geteld tot en met 2011.
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Alle UMCs

0 1 2 3 4 5 6 7

 ONCOLOGY (1.35) 

 CARD&CARDIOV SYS (1.59) 

 CLIN NEUROLOGY (1.56) 

 SURGERY (1.45) 

 ENDOCRIN&METABOL (1.21) 

 RAD,NUCL MED IM (1.45) 

 NEUROSCIENCES (1.15) 

 GENETICS&HEREDIT (1.97) 

 HEMATOLOGY (1.40) 

 MEDICINE,GEN&INT (3.62) 

 IMMUNOLOGY (1.24) 

 PUBL ENV OCC HLT (1.32) 

 BIOCHEM&MOL BIOL (1.33) 

 PERIPHL VASC DIS (1.35) 

 PSYCHIATRY (1.43) 

 PHARMACOL&PHARMA (1.19) 

 GASTROENTEROLOGY (1.42) 

 UROLOGY&NEPHROL (1.61) 

 RHEUMATOLOGY (1.67) 

 PEDIATRICS (1.34) 

 CELL BIOLOGY (1.27) 

 OBSTETRICS&GYNEC (1.45) 

 MICROBIOLOGY (1.51) 

 RESPIRATORY SYST (1.52) 

 INFEC DISEASE (1.30) 

 NUTRITION&DIET (1.39) 

 MEDICINE,RES&EXP (1.91) 

 HLTH CARE SC&SER (1.14) 

 DENT,ORAL SURG&M (1.11) 

 CRIT CARE MEDIC (1.41) 

 REHABILITATION (1.33) 

FIELD
(MNCS)

relatief aantal publicaties (% van het totaal)

IMPACT: laag gemiddeld hoog

Figuur 6: Bibliometrisch onderzoeksprofiel (output, impact) van alle UMC’s samen,
publicaties uit 2006-2010, citaties geteld tot en met 2011.
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De figuren 5 en 6 laten de ‘ontleding’ van onderzoeksactiviteiten naar
vakgebied zien. Het betreft dus de geciteerde publicaties van een instituut of
onderzoeksinstelling. Op dezelfde wijze kunnen we de citerende publica-
ties analyseren naar vakgebied. Zo kan worden vastgesteld in hoeverre
wetenschappelijk werk in een bepaald vakgebied invloed uitoefent op
andere vakgebieden. Verdere analyse van de citerende publicaties leert
ons bovendien waar en wanneer die invloed plaatsvindt. Inhoudelijke
analyse van het betrokken werk kan dan vervolgens leiden tot het waarom.
Het is duidelijk dat een dergelijke inhoudelijke analyse niet kan
geschieden alvorens citatieanalyse ons op het spoor van het betrokken
werk heeft gebracht. Bibliometrische analyse is daarom niet alleen een
belangrijke methode bij de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek,
maar levert bovendien een krachtig instrument bij de studie van de
verspreiding en het gebruik van wetenschappelijke kennis. Dit is een
goed voorbeeld van een argument tegen de redenering dat bibliome-
trische analyse alleen maar een kwantitatieve operatie is en het
inhoudelijke verwaarloost.

3.3 Impactfactor en H-index

Naast degelijk werk bestaan er amateuristische vormen van bibliometrie.
In sommige academische kringen doet de poor man’s citation analysis
opgeld: het wegen van publicaties met de impactfactoren13 van de
betrokken tijdschriften. Zodoende kan een totaalscore van onderzoeks-
groepen berekend worden en vervolgens een rangorde van deze groepen.
Deze rangorde kan dan vervolgens grondslag voor financiering worden.
Wij willen hier met klem waarschuwen voor de grote problemen die
optreden bij een dergelijke amateuristische bibliometrie (Moed en Van
Leeuwen 1996; Van Leeuwen 2012b). In het kort kunnen we het volgende
stellen. Het wegen van publicaties met impactfactoren levert een
doorgaans slechte benadering van de werkelijke impact van (een groep
van) publicaties, omdat (1) impactfactoren op een te kort tijdsvenster
(twee jaar) voor het meten van aantallen citaties gebaseerd zijn; (2) de
verdeling van citaties over publicaties in een tijdschrift is scheef en een
gemiddelde waarde zoals de impactfactor wordt dus sterk beïnvloed door
een zeer beperkt aantal hoog geciteerde publicaties, de meeste
publicaties halen dit gemiddelde niet; (3) impactfactoren worden sterk
bepaald door review-artikelen, er moet dus voor type artikel gecorrigeerd
worden; en (4) impactfactoren zijn behept met forse rekenfouten.
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Ondanks het bestaan van betrouwbare methoden, zoals beschreven in
deze bijdrage (MNJS, MNCS, en SNIP), worden impactfactoren nog
steeds toegepast. Maar zeer recent is bij een grote groep gebruikers van
de impactfactor het besef doorgedrongen dat impactfactoren niet
gebruikt mogen worden bij de evaluatie van onderzoek. Dit heeft geleid
tot de San Francisco Declaration14.

Een andere vorm van amateuristische toepassing van bibliometrie is het
gebruik van de H-index. Medewerkers van onderzoeksinstellingen die
geabonneerd zijn op de WoS kunnen via internet gebruik maken van de
vele gebruikersvriendelijke faciliteiten die de WoS biedt. Eén daarvan is
de mogelijkheid om van een persoon de publicaties te ordenen naar de
mate waarin deze publicaties geciteerd worden. Er is dan altijd een plaats
in een dergelijke lijst waarbij het rangnummer van de publicatie
overeenkomt met het aantal citaties dat deze publicatie heeft ontvangen.
Voorbeeld: als schrijver dezes zijn publicaties in de WoS selecteert en op
citatievolgorde zet, dan is de publicatie op plaats 33 in deze rangorde een
publicatie met 33 citaties. Daarmee ligt mijn H-index vast op 33. De
volgende publicatie, rangnummer 34, is 32 keer geciteerd en voldoet dus
niet meer aan het criterium van de H-index15. Voor het vergelijken van
prestaties van onderzoekers binnen een beperkt deelgebied is de H-
index een redelijk bruikbare maat. Maar zodra het vakgebied ruimer
wordt gedefinieerd, bijvoorbeeld de organische chemie of de neurolo-
gie, gaan de eerdergenoemde grote verschillen in gemiddelde citatie-
dichtheid tussen vakgebieden grote problemen geven. Anders gezegd: de
H-index is niet genormeerd naar de gemiddelde citatiedichtheid van een
vakgebied.

Zelfs binnen één vakgebied, bijvoorbeeld, neurologie, is toepassing van
de H-index om onderzoekers te beoordelen uiterst problematisch en kan
leiden tot grove fouten. Om een praktijkgeval te noemen: bij het kiezen
tussen twee kandidaten voor een leerstoel in de neurologie zal de
kandidaat met een meer klinische ervaring in het nadeel zijn ten
opzichte van een kandidaat die meer op fundamenteel onderzoek is
gericht. Simpelweg omdat het klinische deel van de neurologie een
lagere citatiedichtheid heeft dan het basic science deel van de neurologie.
We verwijzen naar een recente publicatie in het open access tijdschrift
PLoS ONE (Van Eck, Waltman, Van Raan, Klautz en Peul, 2013). Maar nog
los van het probleem met de grote verschillen tussen vakgebieden in
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citatiedichtheid, is de H-index bovendien wiskundig gezien inconsistent.
Wat dat inhoudt, lichten we toe aan het volgende voorbeeld (Waltman
en Van Eck 2011).

Onderzoeker A heeft vier publicaties, drie ervan zijn vijf keer geciteerd
en de vierde publicatie is niet geciteerd, dus de H-index waarde is 3, H
(A)=3. Onderzoeker B heeft ook vier publicaties en alle vier zijn ze vier
keer geciteerd, en dat betekent H(B)=4. B presteert dus volgens de H-
index beter dan A. Vervolgens hebben beide onderzoekers ieder twee
nieuwe publicaties die elk vijf citaties ontvangen, dus de onderzoekers
maken exact dezelfde toevoeging in zowel output als impact aan hun
oeuvre. Onderzoeker A heeft nu zes publicaties, vijf ervan (waaronder nu
de twee nieuwe publicaties) zijn vijf keer geciteerd, en één publicatie is
en blijft niet geciteerd: H(A)=5. Onderzoeker B heeft nu ook zes
publicaties: vier zijn vier maal geciteerd en twee (de nieuwe twee) zijn vijf
keer geciteerd, maar de H-index was en blijft 4, H(B)=4. Nu is ineens
onderzoeker A volgens de H-index methode ‘beter’ dan B: precies
dezelfde toename in aantal publicaties en citaties bij beide onderzoekers
veroorzaakt een omkering van rangorde. Dat is een rare zaak en toont de
inconsistentie van de H-index aan. Ook op het niveau van hele
vakgroepen en instituten kan deze inconsistentie van de H-index
optreden. Onze conclusie over de H-index: niet toepassen bij serieuze
evaluaties.

We noemden al Google Scholar als een mogelijkheid tot citatieanalyse.
Men kan gebruik maken van de faciliteiten van Google Scholar
Citations16, of van de door Harzing (2010) ontworpen Publish or Perish
software. Het probleem bij Google Scholar is dat de bronnen waaruit de
citaties gehaald worden evenals de dataverwerking niet duidelijk zijn.

3.4 Bibliometrie en peer review

Hoe verhouden bibliometrische bevindingen zich tot de uitkomsten van
peer review? Op grond van onze jarenlange ervaring kunnen we
vaststellen dat in het algemeen de mening van vakgenoten en indicatoren
significant correleren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de eerder
genoemde VSNU-beoordelingsronden in de jaren negentig. Voor de
Nederlandse natuurkunde, in het bijzonder de vaste-stoffysica, is de
correlatie tussen peer review en bibliometrie nauwkeurig onderzocht.
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Daarbij is vastgesteld dat het aantal publicaties (P) het minst sterk met het
oordeel van vakgenoten overeenkomt, en de vakgebied-genormeerde
indicator het meest (Rinia, Van Leeuwen, Van Vuren en Van Raan 1998).
De wijdverbreide mening dat door de huidige evaluatieprocedures,
ondersteund met bibliometrische analyse, de publish or perish mentaliteit
sterk bevorderd zou worden, kan hiermee empirisch worden afgewezen.
Ook de veronderstelling dat bibliometrische analyse en peer review
interdisciplinair onderzoek lager zouden waarderen, vindt geen empiri-
sche ondersteuning (Rinia, Van Leeuwen, Van Vuren en Van Raan 2001).

Het oordeel van vakgenoten in een peer review kan botsen met
bibliometrische bevindingen. Ruwweg gebeurt dat in 30% van de gevallen.
Wanneer de peers negatief oordelen, maar de indicatoren een rooskleu-
riger beeld laten zien, is er een grote kans dat de beoordelaars er naast
zitten. Het argument dat er dan ‘slechte’ beoordelaars uitgekozen zijn, is
weinig overtuigend. Het is immers geen sinecure om met een beperkte
groep beoordelaars, vijf of zes in aantal, ook al zijn het bekwame
vakgenoten, een groot aantal onderzoeksgroepen te beoordelen. De
beoordelaars zijn dan bijvoorbeeld niet altijd op de hoogte van de rol van
jonge onderzoekers in nieuw opkomende gebieden. Zoals we eerder
bespraken is de rol van de peers in zulke gevallen meer ‘afstandelijk’, in
tegenstelling tot de situatie waarbij vakgenoten gevraagd wordt een
oordeel te geven over één of een beperkt aantal groepen of programma’s.
Vaak worden dan vakgenoten gevraagd die ‘dichterbij staan’. De
bovengeschetste cognitieve afstand is daarom een belangrijk element in
peer review. Bij de bibliometrische methode treedt dit fenomeen niet op,
ze is als het ware voor deze dimensie invariant.

Naar onze mening is een combinatie van peer review en bibliometrie de
beste strategie voor het uitvoeren van evaluaties van wetenschappelijk
onderzoek, althans in die wetenschapsgebieden waar de bibliometrische
methode goed toepasbaar is. Bibliometrische analyse moet niet los
gebruikt worden. We zien het als een instrument ter ondersteuning van
peer review. Maar wel een belangrijk instrument, omdat geavanceerde
indicatoren actuele, gedetailleerde, objectieve informatie leveren over
het wetenschappelijk presteren van onderzoeksgroepen in internationaal
perspectief. De bibliometrische bevindingen stimuleren harde vragen en
maken het moeilijk om onderzoeksgroepen te blijven verdedigen die al
jaren geringe internationale impact vertonen. Daarnaast wordt vaak
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nieuw inzicht in het effectief publiceren van wetenschappelijk werk
verkregen. Indicatoren leveren verder een gedetailleerde beschrijving
van de praktijk van het wetenschappelijk communiceren, bijvoorbeeld
de keuze door onderzoekers van tijdschriften. Dat is zowel voor het
onderzoeksmanagement van belang als voor de individuele onderzoeker.
Het draagt bovendien bij aan een beter begrip van de wijze waarop
wetenschappelijke kennis verspreid en gebruikt wordt.

Toepassing van bibliometrische methoden is de enige methodologisch
‘harde’ manier om onderlinge vergelijking van evaluaties binnen
vakgebieden en, tengevolge van normering, zelfs tussen vakgebieden
onderling mogelijk te maken. Deze capaciteit overstijgt de potentie van
peer review. Indicatoren kunnen door hun objectieve karakter een
belangrijke rol spelen in discussies over wetenschapsbeleid. Dit geldt
vooral indien specifiek sterke en zwakke plekken worden geïdentifi-
ceerd. Ongefundeerde uitspraken van politici en beleidsmakers kunnen
worden weerlegd of genuanceerd.

We concluderen dat de bibliometrische methode voor het vaststellen van
prestaties in het wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bijdrage
levert tot verbetering van peer review: het beoordelingproces wordt
verrijkt met belangrijke en vaak niet bij vakgenoten bekende informatie.
Tegelijkertijd wordt daarmee de beoordeling door vakgenoten door-
zichtiger gemaakt. De kosten van een geavanceerde bibliometrische
analyse zijn vergelijkbaar met of lager dan die van peer review. Verdere
ontwikkelingen in automatisering van dataverzameling en -bewerking
reduceren de kosten verder. Zodra een uitvoerige analyse van een
instituut of organisatie verricht is, zijn de basisgegevens in een geschikt
datasysteem ondergebracht en kan actualisatie tegen relatief lage kosten
worden doorgevoerd. Een recent voorbeeld van de combinatie van peer
review en bibliometrische analyse is ons werk voor de Universiteit van
Uppsala (Uppsala 2007).

3.5 Ranking van universiteiten

Sinds 2003 verschijnen er met jaarlijkse regelmaat rankings van
universiteiten. De bekendste rankings zijn de Times Higher Education
Ranking (verwijzing naar de meest recente: THE 2012) en de Shanghai
Ranking (Academic Ranking of World Universities; voor de meest recente zie
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ARWU 2012). Sinds enige jaren brengt ons instituut de Leiden Ranking
uit (meest recente: CWTS 2013). Wat zijn de kenmerken en de onderlinge
verschillen van deze rankings? Een uitvoerige beschrijving is te vinden in
een recent overzichtswerk (Waltman et al. 2012). De in de rankings
gebruikte methodologie wordt ook in de website van de betrokken
rankings besproken. We noemen hier de belangrijkste zaken.

De Times Higher Education Ranking (THE) is een combinatie van
kwaliteitsmeting van zowel onderwijs als onderzoek. Voor de score van
het onderwijs en het onderzoek wordt een enquête onder een groep van
ongeveer 16.000 academici gehouden. De score voor het onderwijs telt
voor 30% in de totale score, evenals de score voor het onderzoek.
Daarnaast wordt een citatie-analyse uitgevoerd en de uitkomsten hiervan
tellen ook voor 30% mee in de totale score. De overige 10% wordt
geleverd door een score die gebaseerd is op de hoeveelheid contract-
onderzoek van een universiteit (2,5% van de totale score) en de mate
waarin staf en studenten een internationaal karakter hebben (7,5% van
de totale score). De ranking worden berekend voor alle vakgebieden
samen, en voor een zestal grote wetenschappelijke disciplines (arts &
humanities; clinical, pre-clinical and health sciences; engineering & technology; life
sciences; physical sciences; social sciences). Onderwijs en onderzoek zijn twee
verschillende hoofdtaken van een universiteit, een gecombineerde score
voor een universiteit op beide hoofdtaken is methodologisch niet sterk.
Verder is bij de THE Ranking de kwalitatieve input (de enquête) een
black box waar weinig van bekend is. Daarnaast is de ranking afhankelijk
van het aanleveren van gegevens door de universiteiten zelf, en dat is
natuurlijk een zwak punt. Verder blijken de scores van onderzoek
volgens de enquête en volgens de citatieanalyse nauwelijks te correleren,
wat op zijn minst gezegd merkwaardig is.

De Academic Ranking of World Universities (ARWU), beter bekend als de
Shanghai Ranking (omdat het instituut waar de ARWU ranking gemaakt
wordt onderdeel is van de Shanghai Jiao Tong University), is geheel op
onderzoek gericht. Bij de berekening van de totale score van een
universiteit speelt het aantal Nobelprijswinnaars een belangrijke rol (10%
van de totale score als een winnaar student of onderzoeker aan een
universiteit is geweest, en 20% als de winnaar aan de betrokken
universiteit verbonden was ten tijde van het verwerven van de
Nobelprijs). Het ‘gewicht’ van een Nobelprijs in de ranking zakt
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naarmate de toekenning van de prijs langer geleden is. Daarnaast draagt
het aantal hoog geciteerde onderzoekers 20% bij aan de totale score, het
totaal aantal publicaties eveneens 20%, en nog eens apart leveren de
publicaties in Nature en Science eveneens 20%, en ten slotte is er een
normalisatie factor om te corrigeren voor de omvang van een universiteit
die voor 10% van de totale score meetelt. Het is duidelijk dat ondanks de
correctie voor omvang de Shanghai Ranking vooral de grote universi-
teiten bevoordeelt. Zonder twijfel draagt het aantal Nobelprijswinnaars
sterk bij aan de reputatie van een universiteit, maar toch betreft dit vaak
prestaties in het verleden en levert het dus geen goed beeld van de
prestaties van een universiteit op dit moment. Relatief jonge universi-
teiten (zoals TU Eindhoven en Universiteit Twente) zijn door het
‘ontbreken’ van Nobelprijswinnaars flink in het nadeel. Ook het
bibliometrische deel van de Shanghai Ranking dat op citatieanalyse
gebaseerd is, het aantal hoog geciteerde onderzoekers, is vaak een
weerspiegeling van prestaties in het verleden. De Shanghai Ranking
wordt berekend voor alle vakgebieden samen en voor een zestal grote
wetenschappelijke disciplines vergelijkbaar met die bij de THE Ranking,
maar toch weer iets anders gedefinieerd dan bij de THE Ranking
(natural sciences & mathematics; engineering, technology & computer sciences; life
& agricultural sciences; clinical medicine & pharmacy; social sciences).

De Leiden Ranking heeft bovengenoemde nadelen niet. Deze ranking is
alleen op onderzoek gericht en berekend op basis van uitsluitend
bibliometrische gegevens. Dus geen combinatie met scores voor het
onderwijs en geen factoren die met ‘oude reputatie’ te maken hebben.
Bovendien kan men bij de Leiden Ranking uit meerdere indicatoren
kiezen om de ranking te berekenen. Daarmee wordt duidelijk zichtbaar
dat met precies dezelfde gegevens en binnen één en dezelfde consistente
methodologie de ranking van universiteiten aanzienlijk kan verschillen,
afhankelijk van welke indicator men kiest. De belangrijkste indicatoren
van de Leiden Ranking zijn de eerder besproken MCS (mean citation
score), MNCS (mean normalized citation score), en de top-10% indicator, het
aandeel van publicaties in de top-10% van de citatieverdeling van het
betrokken vakgebied op het totaal aantal publicaties. Vooral deze laatste
indicator is een sterke indicator met de beste statistische eigenschappen.

Daarnaast kan in de Leiden Ranking gekozen worden voor berekening
op basis van alle (in de WoS opgenomen) publicaties, of alleen de
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publicaties in evident internationaal gerichte tijdschriften (bijvoorbeeld
het uitsluiten van niet-Engelstalige publicaties). Deze keuze heeft een
grote invloed op de ranking, en vooral Duitse en Franse universiteiten
scoren aanzienlijk beter door het uitsluiten van niet-Engelstalige
publicaties (die hebben immers nauwelijks impact). De Leiden Ranking
is ook de enige ranking die een degelijke statistische analyse biedt.
Verder is er nog een keuzemogelijkheid bij het vaststellen van het aantal
publicaties, namelijk het bij samenwerking volledig toewijzen van
publicaties aan alle deelnemende universiteiten (full counting) dan wel
het fractioneel toewijzen naar rato van het aantal samenwerkende
universiteiten (fractional counting). Ook hier vinden we forse verschillen
in ranking voor beide modaliteiten. Met de Leiden Ranking wordt dus
aangetoond dat een bepaalde positie op een ranking allesbehalve een
absolute waarde heeft: afhankelijk van het type indicator en de
berekeningsmodaliteit kunnen er aanzienlijke verschillen optreden in
de plaats die een universiteit in de ranking heeft. Daarmee worden de
waardevolle aspecten van rankings niet ontkend, maar wordt wel de
positie van universiteiten in rankings gerelativeerd.

Ten slotte kan de ontwikkeling van een nieuwe ranking genoemd
worden: met steun van de Europese Commissie wordt aan de U-
Multirank gewerkt. Hierbij is het de bedoeling dat voor alle Europese
universiteiten afzonderlijke rankings gemaakt worden voor onderwijs,
onderzoek en sociaaleconomische impact. Hierbij worden indicatoren
ontwikkeld voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, voor
kennisoverdracht naar maatschappij en bedrijfsleven, voor internatio-
nale oriëntatie en de mate waarin universiteiten bijdragen aan regionale
ontwikkeling. Actuele informatie is te vinden op de website van U-
Multirank17.

3.6 Open access, webometrics, altmetrics

Onder open access (OA) wordt vrije (kosteloze) toegankelijkheid tot
wetenschappelijke artikelen verstaan. We noemden al de via internet
toegankelijke pre-print database arXiv. Een bekend voorbeeld van een
voor de gebruiker kosteloos tijdschrift is PLoS ONE. De kosten van het
productieproces om de geaccepteerde artikelen te publiceren liggen bij
de auteurs. Van groot belang is dat bij OA de auteursrechten
ongeschonden blijven. Het gaat er dus om dat wetenschappelijk werk
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gemakkelijker toegankelijk wordt, onder volledig behoud van alle
normen die gelden voor het gebruik van andermans werk zoals
zorgvuldig verwijzen naar het gebruikte werk, niet overnemen van
stukken tekst, enzovoorts. Ook de sterk toegenomen ontwikkeling van
bijvoorbeeld universitaire publicatiearchieven, repositories, kan als een
vorm van OA worden beschouwd. En niet op de laatste plaats zorgen de
auteurs zelf voor steeds meer open access: pre-prints en definitieve
publicaties worden steeds meer op de websites van de individuele
onderzoekers geplaatst, meestal in pdf-formaat. Dat is niet altijd naar de
zin van grote uitgevers, maar die kunnen niet veel anders dan deze
ontwikkeling accepteren. Actuele informatie over nieuwe ontwikkelingen
zijn te vinden op de Nederlandstalige open access-website18. Een van de
grote ‘apostelen’ van de open access beweging is Steven Harnad. Zijn
website19 biedt verreweg de meeste internationale informatie over alle
mogelijke aspecten van OA, met daarbij ook beschouwingen over de
invloed van open access op de bibliometrische aspecten van publiceren.
Het gaat daarbij vooral om de mate waarin OA het aantal citaties naar
publicaties zou verhogen. Die discussie is nog volop gaande, over het
algemeen wordt open access gezien als een early warning, een mogelijk-
heid om een publicatie sneller geciteerd te krijgen. Het is nog niet
duidelijk of open access een langduriger effect op citatieaantallen heeft.

Een jaar of tien geleden ontstond een nieuwe vorm van meten van
wetenschappelijke prestaties: webometrics (Björneborn en Ingwersen 2001;
Thelwall en Harries 2003). Deze methode (ook wel cybermetrics genoemd)
is gebaseerd op analyse van de vele verbindingen die op het internet
aanwezig zijn, bijvoorbeeld de mate waarin er web-verbindingen zijn
naar universiteiten vanuit andere onderzoeksinstellingen. Met een
dergelijke analyse is door het Cybermetrics Lab van de Spaanse nationale
onderzoeksorganisatie CSIC20 een omvangrijke webometrics ranking van
universiteiten ontwikkeld21. Voor recente ontwikkelingen van webo-
metrics in een open access context, in het bijzonder de OA repository van
de Europese Unie, verwijzen we naar werk van Aguillo (2011). Het zal
duidelijk zijn dat onderzoeksgroepen en instellingen zelf een stevige
invloed kunnen hebben op de hoeveelheid verbindingen naar hun
websites. In hoeverre webometrics een valide meting van wetenschappe-
lijk presteren mogelijk maakt, en wat de relatie dan is met de
bibliometrische methoden, is nog volop onderwerp van lopend
onderzoek.
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Verwant met webometrics en open access zijn de nieuwe ontwikkelingen
rond altmetrics, de verkorte aanduiding van alternative metrics, een methode
die zich richt op het verzamelen van gegevens met betrekking tot het
gebruik van publicaties via internet zoals het bekijken van HTML versies
en het downloaden van pdf’s, maar ook het noemen van publicaties in
sociale media zoals Twitter en Facebook. Vooral de open access-
tijdschriftgroep PLoS (waaronder PLoS ONE) is actief in het tot stand
brengen van een gestandaardiseerde methode voor het verzamelen,
analyseren en gebruiken van dergelijke altmetrics gegevens22. Daarnaast is
uitgeverij Elsevier in het kader van haar Scopus gegevensbestand sterk
betrokken bij altmetrics ontwikkelingen. Doordat altmetrics ook gegevens
uit sociale media omvat, is er onvermijdelijk sprake van ‘menging’ van
wetenschappelijke en publieke belangstelling voor wetenschappelijk werk.
Het is van groot belang deze beide componenten goed te onderscheiden,
omdat wetenschappelijke en maatschappelijke impact verschillende
dimensies van wetenschappelijk werk betreffen. Recent onderzoek betreft
vooral de relaties tussen verschillende vormen van impact-meting zoals
peer review, bibliometrie (citatieanalyse), het downloaden en bekijken van
publicaties via internet, en altmetrics data (Priem, Piwowar en Hemmin-
ger 2012). Dit terrein is in snelle ontwikkeling met een sterke commerciële
kant, wat problemen kan opleveren bij de onpartijdigheid van onderzoek.
Recente ontwikkelingen zijn te volgen op de websites van belangrijke
spelers als Altmetrics.org23 en ImpactStory24.

4 Bibliometrische cartografie: science mapping

Het grootste deel van onze bijdrage betrof de toepassing van bibliome-
trische methoden bij de beoordeling van wetenschappelijk werk. In de
inleiding noemden we al een geheel andere toepassingsmogelijkheid van
bibliometrische methoden: het in kaart brengen van wetenschappelijke
ontwikkelingen op basis van citatie- en concept-netwerken. In dit
hoofdstuk richten we ons op deze laatste vorm van science mapping. Het
funderende idee is als volgt. Ieder jaar verschijnen er - orde van grootte -
een miljoen wetenschappelijke publicaties. Alleen al in één bepaald
vakgebied, bijvoorbeeld de cardiologie, bedraagt de jaarlijkse oogst enige
tienduizenden publicaties. Het is niet verwonderlijk dat zelfs de
onderzoekers in het eigen vakgebied door de bomen het bos niet meer
zien. Is het mogelijk deze geweldige hoeveelheid nieuwe kennis te
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structureren op een andere manier dan alfabetisch naar auteur, naar
trefwoord, of naar classificatiecode, zoals gebruikelijk in de bekende
bibliotheek- en documentatietechnieken? Zouden er bepaalde patronen
op metaniveau bestaan?

Stelt U zich voor dat een vakgebied gekarakteriseerd wordt door
bijvoorbeeld 100 woorden of woordcombinaties, kortweg ‘trefwoorden’
genoemd. Voor cardiologie zijn dit begrippen als stent, infarct, surgery,
atherosclerosis, enzovoort. Iedere publicatie in dit vakgebied kan geka-
rakteriseerd worden door een deelverzameling van deze begrippen.
Publicaties worden zodoende gecodeerd door specifieke trefwoorden.
We kunnen nu vervolgens de coderingen van elke publicatie paarsgewijs
vergelijken met die van alle andere publicaties, stuk voor stuk, voor al die
tienduizenden publicaties in het vakgebied. Een enorm karwei, maar
daar hebben we computers voor. Hoe meer trefwoorden twee publicaties
gemeenschappelijk hebben, des te meer zijn deze publicaties verwant op
basis van trefwoordgelijkenis en kunnen we aannemen dat ze tot
eenzelfde deelgebied horen. Wiskundig gezien beschouwen we pu-
blicaties als vectoren in een hoog-dimensionale woordruimte. In deze
ruimte worden publicaties bij elkaar afgebeeld als ze verwant zijn of
komen ze ver van elkaar te staan als er weinig of geen woordgelijkenis
bestaat.

Gezien de grote hoeveelheid publicaties levert bovengeschetste benade-
ring een complex netwerk van relaties tussen woorden. Op matrixalgebra
gebaseerde wiskundige methoden leveren ons het instrument om dit
netwerk te ontrafelen en de belangrijkste patronen die tevoorschijn
komen af te beelden. En deze afbeelding is niets meer of minder dan een
kaart, een cognitief landschap van het betrokken vakgebied.

Publicaties zijn in het bovenstaande model te beschouwen als dragers
van informatiecodes, namelijk de trefwoorden. Met wiskundige metho-
den wordt de verwantschap van de dragers (de publicaties) ruimtelijk
afgebeeld. Als biologische metafoor kunnen de DNA-codes van dieren
gebruikt worden: op basis van gelijkenis van genetische codes wordt de
verwantschap van dieren afgebeeld en kunnen we een ruimtelijke
representatie van diersoorten (‘geclusterde’ dieren) verwachten. Op
deze wijze kan het ecologisch systeem in kaart gebracht worden. Op
precies dezelfde wijze proberen we nu het ‘wetenschappelijk ecologisch
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systeem’, de structuur van vakgebieden en hun onderlinge relaties in
kaart te brengen.

Niet alleen de dragers van informatiecodes (in dit geval publicaties)
kunnen als bouwstenen voor de kaart gebruikt worden. Er kan ook
andersom gewerkt worden: trefwoorden komen vaak samen voor in
publicaties, bijvoorbeeld: atherosclerosis en cholesterol. Hoe meer dat
gebeurt, des te sterker is de relatie tussen die trefwoorden. Op die
manier werken we niet met de gelijkenis van de informatiedragers (de
publicaties), maar met de gelijkenis van de gedragen informatie (de
trefwoorden). De verkregen ruimtelijke afbeelding is een kaart van
geclusterde woorden. Beide benaderingen zijn wiskundig sterk verwant,
ze zijn immers gebaseerd op hetzelfde basismateriaal (publicaties
gecodeerd door trefwoorden). Over het algemeen is een afbeelding op
basis van trefwoordrelaties, een co-woordstructuur in het bibliometrisch
jargon, meer bruikbaar dan een kaart gebaseerd op publicatieclusters.

Het fascinerende van deze bibliometrische cartografie is dat niemand
deze structuur heeft voorgeschreven. Ze ontstaat als het ware vanzelf uit
de gezamenlijkheid van de talloze onderlinge relaties tussen publicaties.
Wat we doen, is het zichtbaar maken van de zelforganisatiestructuur van de
wetenschap. Figuur 7 geeft een voorbeeld van een dergelijke co-
woordkaart voor de cardiologie (Van Eck, Waltman, Van Raan, Klautz,
en Peul 2013). De oppervlakte van de als cirkels aangeven woorden (te
interpreteren als afzonderlijke onderzoeksthema’s gekenmerkt door het
desbetreffende woord) is evenredig met het aantal publicaties in het
betrokken thema en vormt daarmee een representatie van de omvang
van het thema. Sterk verwante thema’s vormen samen een cluster, en een
dergelijk cluster is te beschouwen als deelgebied van de cardiologie. We
zien in grijstinten de zes verschillende deelgebieden (in de originele
kaart worden kleuren ter onderscheiding van de clusters gebruikt). De
kaart laat duidelijk de belangrijkste delen van de cardiologie in hun
onderlinge relaties zien. Hoe dichter clusters (deelgebieden) bij elkaar
liggen, des te sterker zijn ze verwant. Wat vooral opvalt, is dat aan de
linkerzijde van de kaart vooral het klinische (ziekenhuis) deel van de
cardiologie te vinden is, en aan de rechterkant het meer basale
onderzoek. Het is een structuur die we bij vrijwel alle medische
vakgebieden vinden. Tussen het klinische en basale deel liggen (boven-
en onderkant) als het ware bruggen. We denken dat hiermee de
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deelgebieden die vaak met translational medicine omschreven worden op
de kaart zichtbaar zijn gemaakt.

Het is mogelijk om de gemiddelde, wereldwijde citatie-impact van de
thema’s in een kaart weer te geven. Op deze wijze wordt inzicht
verkregen in de lokale citatiedichtheid binnen een vakgebied. Omdat hier
alle kleurschakeringen tussen blauw (lage impact) en rood (hoge
impact) gebruikt worden, verwijzen we naar de bovengenoemde
publicatie (Van Eck, Waltman, Van Raan, Klautz en Peul 2013, open
access-toegankelijk). In deze publicatie worden zulke impactkaarten
gepresenteerd voor cardiologie, neurologie en chirurgie25.

Figuur 7: Bibliometrische kaart gebaseerd op co-woordanalyse van het vakgebied
cardiologie

We zien dat science mapping een groot potentieel heeft. We kunnen
kaarten voor een serie van achtereenvolgende jaren maken: een film van
het vakgebied, de creatie van science filming. Zodoende wordt het
mogelijk de tijdsdimensie in beeld te brengen en daarmee de dynamiek
van de wetenschap. Als we zien dat twee deelgebieden steeds dichter bij
elkaar komen, is het niet onredelijk te voorspellen dat er binnen een
aantal jaren een synthese van deze gebieden zal optreden. Science mapping
kan daarom een mogelijkheid bieden tot het doen van voorspellingen
over ontwikkelingen in wetenschapsgebieden. Verspreiding van kennis
kan bestudeerd worden door op kaarten migrerende clusters waar te
nemen. Ten slotte is het mogelijk op de kaart de belangrijkste groepen

65 Informatiewetenschap www.iwabase.nl oktober 2013

I 7 0 0 – 3 8 B I B L I OMETR I SCHE METHODEN B I J EVALUAT I E



en instituten te markeren, waardoor de kaart een strategische waarde
krijgt: wie bevindt zich waar in de wetenschap en hoe ontwikkelen zich
deze posities?

5 Afsluiting

In deze bijdrage hebben we een overzicht gepresenteerd van bibliome-
trische methoden voor de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek en
het in kaart brengen van wetenschappelijke ontwikkelingen.

Op basis van een aantal grondbeginselen zoals de definitie van output en
impact, de rol van interdisciplinair onderzoek, de karakteristieken van
de belangrijkste gegevensbestanden, en de aanpak van technische en
methodologische problemen, is de constructie en toepassing van
bibliometrische indicatoren besproken. Een cruciaal onderdeel van de
gepresenteerde methodologie is de normalisatie van citatieaantallen op
basis van citeerkarakteristieken van het betrokken vakgebied. Met deze
indicatoren is het mogelijk gedetailleerde analyses van de kwaliteit en
invloed van wetenschappelijk onderzoek in internationaal perspectief uit
te voeren. Deze analyses kunnen worden toegepast op verschillende
aggregatieniveaus zoals onderzoeksgroepen aan universiteiten, onder-
zoeksinstituten, R&D-afdelingen van bedrijven, wetenschappelijke orga-
nisaties, onderzoek gesteund door grote collectebusfondsen, onderzoek
in kaderprogramma’s van de Europese Unie, het onderzoek van een hele
universiteit of land. Aan de hand van een aantal recente, praktische
voorbeelden is het toepassen van bibliometrische indicatoren geïllus-
treerd. De bibliometrische onderzoeksprofielen leveren een effectieve
indicator voor de interdisciplinariteit van wetenschappelijk onderzoek.

We hebben aangegeven dat de combinatie van peer review en
bibliometrie de beste strategie is voor het uitvoeren van evaluaties van
wetenschappelijk onderzoek, althans in die wetenschapsgebieden waar
de bibliometrische methode goed toepasbaar is. Anders gezegd,
bibliometrische analyse moet niet los gebruikt worden. We zien het als
een instrument ter ondersteuning en verbetering van peer review. De
gebruikte indicatoren moeten uiteraard van hoge kwaliteit zijn, we
hebben daarbij gewezen op de problemen bij het gebruik van
impactfactoren van tijdschriften en de H-index. Ruime aandacht is
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besteed aan de ranking van universiteiten, de invloed van open access,
en de opkomst van nieuwe vormen van meting van wetenschappelijke
invloed en communicatie zoals webometrics en altmetrics.

Science mapping is het onderwerp van het laatste deel van deze bijdrage.
Het levert de mogelijkheid tot het observeren van wetenschappelijke
ontwikkelingen, het is een uniek instrument om patronen in de
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis te ontdekken zoals de
cognitieve structuur van vakgebieden en het ontstaan van nieuwe
terreinen van onderzoek. Dit laatste betreft dan vooral interdisciplinaire
ontwikkelingen, die algemeen beschouwd worden als de bakermat van
nieuwe wetenschappelijke doorbraken en van technologische innovaties.
Als we zien dat twee deelgebieden steeds dichter bij elkaar komen, is het
niet onredelijk te voorspellen dat er binnen een aantal jaren een
synthese van deze gebieden zal optreden. Science mapping kan daarom een
mogelijkheid bieden tot het doen van voorspellingen over ontwikkelin-
gen in wetenschapsgebieden. Verspreiding van kennis kan bestudeerd
worden door op kaarten migrerende clusters waar te nemen. Ten slotte is
het mogelijk op de kaart de belangrijkste groepen en instituten te
markeren, waardoor de kaart een strategische waarde krijgt: wie bevindt
zich waar in de wetenschap en hoe ontwikkelen zich deze posities?
We zijn met onderzoek en toepassingen druk doende de bibliometrische
methodologie steeds verder te ontwikkelen. Het is boeiend om te zien
waarheen het toepassen van wetenschappelijke methoden op de
wetenschap zelf zal leiden.
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Noten

1. Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS), Universiteit Leiden
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/

2 Niet iedereen heeft directe toegang tot de wetenschappelijke literatuur. Daarom zal ik
zo veel mogelijk naast de verwijzingen naar de formele publicatie ook de versie
aangeven die via open access toegankelijk is.

3 VSNU: Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Deze organisatie
voerde in de jaren 90 regelmatig beoordelingen uit van het universitair wetenschappe-
lijke onderzoek, disciplinegewijs. Als voorbeeld noemen we de beoordelingsronden in
de biologie (1994, 1999), pedagogiek (1995), scheikunde (1996), natuurkunde (1996), en
psychologie (1999). Het vervolg van deze beoordelingen op nationaal niveau is het werk
van Quality Assurance Netherlands Universities (zie bijvoorbeeld QANU 2011) waarbij aan
het gesignaleerde probleem van de ‘afstandelijkheid’ van peers deels wordt tegemoet
gekomen door bij de beoordeling van onderzoeksgroepen, aparte peers voor elke
universiteit afzonderlijk aan de beoordelingscommissie toe te voegen.

4 NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
5 http://inspirehep.net/.
6 Een zelfcitatie is gedefinieerd als een citatie gegeven in een publicatie waarvan ten

minste één auteur (de eerste, of om het even welke coauteur) ook auteur is van de
geciteerde publicatie. Dit is een tamelijke brede definitie; andere opties (bijvoorbeeld
alleen met de eerste auteur rekening houden) zijn mogelijk. Het is duidelijk dat het
zeer veel werk is om nauwgezet bij iedere geciteerde publicatie de auteurs te
vergelijken met de auteurs van alle citerende publicaties. Dit kan alleen efficiënt in een
zo foutenvrij mogelijk, geautomatiseerd datasysteem.

7 http://arxiv.org/.
8 De bron van deze gegevens, de tabellen 1 en 2 evenals de figuren 1-5 is Van Leeuwen

(2012a).
9 We gebruiken hier als definitie van vakgebieden de in de WoS gehanteerde classificatie

op basis van groepen tijdschriften, de zogeheten journal categories. Deze classificatie is
niet perfect, maar ze is in de meeste gevallen goed bruikbaar en snel te hanteren in een
bibliometrisch datasysteem dat op WoS-gegevens is gebaseerd.

10 De in deze bijdrage genoemde indicatoren betreffen een nieuwe set van indicatoren
die door het CWTS sinds enige jaren wordt gebruikt. De verschillen met de ‘oude’
indicatoren zijn niet groot, maar de nieuwe hebben betere wiskundige eigenschappen
(Waltman, Van Eck, Van Leeuwen, Visser, en Van Raan, 2011a; 2011b).

11 Onder een publicatie in internationale samenwerking verstaan we die publicaties met
tenminste een van de auteursadressen buiten Nederland.
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12 Ga naar de website van de Leiden Ranking 2013 http://www.leidenranking.com/, klik
op ‘Methodology’ en dan op ‘Additional resources’, en vervolgens op ‘Collaboration
map of the Leiden Ranking universities’. Na enige seconden wordt de ‘VOS viewer’
(besproken in Hoofdstuk 4) geladen en verschijnt de figuur. De figuur heeft een zoom
in/uit optie (rechtsboven) en de verbindingen tussen de universiteiten zijn zichtbaar
te maken door in het menu aan de linkerkant in ‘Options’ en dan bij ‘Lines’ het aantal
lijnen te verhogen. Eerst verschijnen de sterkste relaties (de betrokken universiteiten
hebben veel publicaties in samenwerking) en bij het ophogen van het aantal lijnen
worden ook de minder frequente verbindingen zichtbaar. Door aanvinken van ‘Use
normalization’ kunnen bovendien de samenwerkingsverbanden in relatief perspectief
worden gebracht (aantal publicaties in samenwerking in verhouding tot totaal aantal
publicaties).

13 De definitie van de journal impact factor (JIF) is als volgt. Nemen we als voorbeeld het jaar
2010, dan is de JIF van 2010 voor een bepaald tijdschrift het totaal aantal in 2010
ontvangen citaties naar publicaties uit 2008 en 2009 in het tijdschrift (gegeven door
artikelen in alle mogelijke tijdschriften opgenomen in de WoS), gedeeld door het
totaal aantal publicaties uit 2008 en 2009 in het betrokken tijdschrift. Bij een
abonnement op de WoS zijn deze impactfactoren te vinden in een aparte database, de
Journal Citation Reports (JCR) van Thomson Reuters.

14 DORA: San Francisco Declaration on Research Assessment, zie http://am.ascb.org/
dora/.

15 Meer algemeen gedefinieerd: een auteur heeft H-index = n wanneer hij/zij n
publicaties heeft die ten minste n maal geciteerd zijn.

16 Zie http://scholar.google.com/intl/en/scholar/citations.html.
17 www.u-multirank.eu.
18 http://www.openaccess.nl/.
19 http://www.eprints.org/openaccess/.
20 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
21 http://www.webometrics.info/en.
22 http://article-level-metrics.plos.org/alt-metrics/.
23 http://altmetrics.org.
24 http://impactstory.org.
25 Toelichting bij de figuren in genoemde publicatie: de gebruikte impactmaat is de

MNCS-indicator. De kleurschaal met de MNCS-waarden is rechtsonder in de figuren
gegeven. We zien dat het klinisch deel (linkerzijde van de kaart) overwegend een lagere
impact heeft (blauwe kleur), en het basale onderzoek (rechterzijde van de kaart) een
hogere (oranje/rode kleur). Hiermee wordt duidelijk aangetoond dat binnen een
vakgebied grote verschillen in citatiedichtheid optreden. En daarmee is het
normaliseren op een gemiddelde MNCS-waarde die berekend is voor het hele gebied,
nadelig voor de onderzoekers die in het klinische deel werken. Hun publicaties
worden immers genormaliseerd met een voor hen te hoge normalisatiewaarde. Dit
probleem wordt ondervangen door de eerder besproken normalisatie met de SNIP-
indicator.
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