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Astrid Lotte

Citaatanalyse in een medische bibliotheek
De abonnementen op de tijdschriften worden steeds duurder, maar het budget dat 

bibliotheken daarvoor hebben blijft veelal gelijk of wordt zelfs minder. Veel bibliotheken zoe-

ken dus naar een manier om de collectie aan te passen aan het budget, waarbij de 

collectie blijft aansluiten op de behoefte van de gebruiker. Bij de Centrale Medische 

Bibliotheek in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is er onderzoek naar gedaan

en werd een hulpmiddel ontwikkeld.

A ls hulpmiddel om de tijdschriftencollectie te evalu-

eren, kunnen verschillende methoden gebruikt wor-

den. 

Bij de methode van in-huis-gebruik wordt direct naar het

gebruik van de tijdschriftencollectie gekeken. Dit kan door

vragenbriefjes aan de tijdschriften te hechten, door obser-

vatie van het gebruik van de tijdschriften, of door het tel-

len tijdens het terugzetten van gebruikte tijdschriften door

bibliotheekmedewerkers.

Bij de circulatiemethode worden de uitgeleende tijdschrif-

ten geteld. Dit is een methode die alleen uitvoerbaar is in

bibliotheken waar nummers van tijdschriften ook echt

worden uitgeleend.

Bij evaluatie via Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) wordt

niet gekeken naar de tijdschriften in de collectie, maar

naar de tijdschriften die veel worden aangevraagd. Hieruit

kan een bibliotheek opmaken aan welke niet-aanwezige

tijdschriften behoefte bestaat. 

Citaatanalyse is een indirecte methode van onderzoek.

Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de aanwe-

zige tijdschriften in een bibliotheek en de tijdschriften die

door gebruikers gebruikt zijn als literatuurreferenties.

Hierbij wordt gekeken naar het gebruik door de eigen

gebruikers. Beoordeling met behulp van de Journal Cita-
tion Reports (JCR) berust daarentegen op wereldwijd cita-

tiegedrag.

Deze methoden kunnen op zichzelf gebruikt worden,

maar ze kunnen elkaar ook aanvullen, de resultaten con-

trasterend maken of de uitkomst uitbreiden. Uit verschil-

lende onderzoeken (zie literatuurlijst) is gebleken dat de

uitkomsten van de verschillende methoden dicht bij elkaar

liggen.

Voor de Centrale Medische Bibliotheek (CMB) in het Aca-

demisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam zijn

deze methoden met elkaar vergeleken en is er uiteindelijk

voor gekozen een citaatanalyse uit te voeren. 

Bij die keuzen gaven de volgende overwegingen de door-

slag:

• de grootte van de collectie (1120 abonnementen) sluit

methoden van in-huis-gebruik uit, als men de volledige

collectie en niet slechts een deel daarvan wil bekijken;

• voor citaatanalyse zijn belangrijke basisgegevens (de

publicaties van de onderzoekers) al beschikbaar (al moeten

de citaten nog wel worden opgezocht);

• in-huis-gebruik neemt meer tijd in beslag vergeleken

met citaatanalyse;

• bij methoden van in-huis-gebruik kan het gebruik van de

informele bibliotheken op de verschillende afdelingen in

het AMC niet worden gemeten;

• een circulatiemethode is niet toepasbaar, omdat de tijd-

schriften in de CMB niet worden uitgeleend; 

• het IBL-onderzoek is niet geschikt, omdat hierbij niet de

aanwezige tijdschriften worden onderzocht.

De citaatanalyse
Het uiteindelijke doel van de citaatanalyse is een vergelij-

king te kunnen maken tussen de in de collectie aanwezige

tijdschriften en de tijdschriften die in publicaties van de

eigen medewerkers veel worden aangehaald. Wat veel geci-

teerd wordt, is kennelijk belangrijk en dient dus aanwezig

te zijn. Wat weinig geciteerd wordt, is kennelijk van min-

der belang. Als er geen andere zwaarwegende redenen zijn

voor het handhaven van een abonnement, moet beëindi-

ging daarvan worden overwogen. 

Voor de citaatanalyse moeten de publicaties van de eigen

auteurs geanalyseerd worden, om te zien uit welke tijd-

schriften de geciteerde artikelen afkomstig zijn. Weliswaar

zijn lijsten van die publicaties in digitale vorm beschik-

baar, maar die bevatten alleen bibliografische gegevens en

geen details over daarin opgenomen literatuurverwijzin-

gen. Opzoeken van de artikelen zelf en handmatige ver-

werking van daarin gevonden citaten is uiteraard te tijdro-

vend. Bij alle in de Science Citation Index (SCI) opgeno-

men artikelen zijn echter wel alle literatuurverwijzingen

opgenomen, ook in digitale vorm. Bovendien wordt daarin

getracht de gebruikte afkortingen voor tijdschrifttitels

meteen al te standaardiseren.

Het uitgangspunt voor de uitgevoerde citaatanalyse is de

lijst van publicaties van de zeven onderzoeksinstituten van

het AMC die de zwaartepunten van onderzoek vertegen-

woordigen. De lijst van publicaties bestaat uit de artikelen

die door onderzoekers in een bepaald jaar gepubliceerd

zijn. Om de citaatanalyse te kunnen uitvoeren, zijn gege-

vens nodig uit verschillende bestanden:

• Science Citation Index (SCI). Hierin worden van de

AMC-artikelen behalve bibliografische gegevens, ook de

daarin aangehaalde literatuurverwijzingen (citaten) gevon-

den; 

• Tijdschriftenbestand CMB. Dit kan worden vergeleken

met de gegevens van de aangehaalde literatuurverwijzin-

gen die de informatiebehoefte representeren; 

• Journal Citation Reports (JCR). Deze dient om een relatie

te kunnen leggen tussen de vorm waarin de tijdschriftti-

tels voorkomen in het bestand CMB en die waarin ze in

de SCI-citaten staan. Tevens kunnen uit dit bestand nog

de impactfactoren worden gebruikt.

Voor het uitvoeren van de citaatanalyse, de vergelijking

tussen de in de artikelen aangehaalde tijdschriften en de

in de collectie aanwezige tijdschriften, wordt een zelf

opgezette database gebruikt. Op deze manier hoeven de

gegevens niet handmatig te worden verwerkt en gaat de

analyse sneller en eenvoudiger. In de database kunnen de

benodigde gegevens eenvoudig met elkaar worden verge-

leken, wat direct een overzichtelijk beeld geeft. De databa-

se is gemaakt in het programma MS-Access7. 

De procedure
Het hele proces van de citaatanalyse is onderverdeeld in

een aantal stappen, die in de volgende hoofdgroepen 

kunnen worden onderverdeeld. Figuur 1 (zie pagina 36) 

illustreert een aantal van deze stappen.

1. Opzoeken, downloaden, converteren en invoeren van de
benodigde gegevens

Bij deze stap worden de benodigde gegevens opgezocht in

de verschillende bestanden. Daarna worden ze gedown-

load en geconverteerd. Het converteren is nodig om de

gevonden gegevens te kunnen invoeren in Access. De

gegevens zijn geconverteerd met behulp van in Perl

geschreven scripts. De gevonden gegevens zijn ingevoerd

in vier verschillende tabellen in de database, namelijk:

• “Bibliografisch”

Bevat de bibliografische gegevens van de gepubliceerde

artikelen, zoals afgeleid uit de AMC-publicatielijsten en

gedownload uit de SCI (totaal 1159 artikelen). 

• “Citaten”

Bevat de gegevens van de in de artikelen aanwezige cita-

ten (referenties) die via een script uit de SCI-records zijn

afgesplitst (zie bij punt 3).

• “Journal Master” 

Bevat de tijdschriftgegevens uit de JCR (4963 titels in

1997).

• “Aanwezig”

Bevat de gegevens van de in de CMB aanwezige tijdschrif-

ten (op het moment van onderzoek 1771 titels).

2. Oplossen problemen in de tabellen Bibliografisch en
Citaten

Bij het maken van de database zijn we gestuit op een aan-

tal problemen dat moest worden opgelost om de citaatana-

lyse betrouwbaarder te maken. In de eerste plaats bleken

dubbele citaten te zijn meegenomen. Dit kan gebeuren,

omdat een artikel onder de naam van meerdere onder-

zoeksinstituten gepubliceerd kan zijn en daardoor meer-

dere keren in de publicatielijst en dus ook in de database

voorkomt. De database is zo aangepast dat de citaten

behorende bij een dergelijk artikel maar één keer worden

meegenomen. Een ander probleem is dat de titels van de

tijdschriften in de verschillende tabellen nog niet allemaal

hetzelfde waren, bijvoorbeeld door typefouten of door toch

nog aanwezige inconsistenties in de SCI. Alle titels moe-

ten daarom één voor één worden bekeken en zonodig aan-

gepast. Dit onderdeel neemt veel tijd in beslag. 

3. De gegevens uit de verschillende tabellen samenvoegen
Nu de problemen zijn opgelost, kunnen de tabellen wor-

den samengevoegd. Als eerste wordt een tabel (Moederta-

bel) gemaakt van de tabellen Citaten en Aanwezig. Om

verdere vergelijkingen te kunnen maken, moeten de vor-

men waarin de tijdschrifttitels in beide oorspronkelijke

tabellen voorkomen aan elkaar gerelateerd worden. Daar-

toe is het nodig om de ISSN-nummers van de tijdschrif-

ten in deze nieuwe tabel in te voeren. Deze nummers

worden als eerste gehaald uit de tabellen Journal Master

en Aanwezig. De nummers uit de JCR zijn als eerste inge-

voerd, omdat deze voor het merendeel dezelfde standaard-

afkortingen gebruikt als in de SCI. 

Niet van alle ingevoerde tijdschriften zijn door deze link

de ISSN-nummers verkregen, zodat het nodig was om de

ISSN-nummers van de overgebleven tijdschriften hand-

matig op te zoeken en in te voeren. Daarna is een nieuwe

tabel gemaakt en deze is gevuld met de gegevens uit de

vorige tabellen met behulp van het onderdeel Modules in

Access en Visual Basic. Nu staan alle gegevens in één

tabel (Oertabel) en kunnen ze worden vergeleken. Na het

samenvoegen van de tabellen bleek dat uit 2.089 tijd-

schriften in totaal 30.713 artikelen zijn geciteerd.

4. Het maken van de vergelijkingen/rapporten
Nu alle gegevens in één tabel staan, kunnen de vergelij-

kingen gemaakt worden die nodig zijn om de behoefte

van de gebruiker in kaart te brengen. Voor de CMB zijn

de volgende vergelijkingen gemaakt:

• de geciteerde tijdschriften vergeleken met de tijdschrif-

ten aanwezig in de CMB, de tijdschriften uit de JCR. Deze

vergelijking is ook gecumuleerd door het aantal citaten

per tijdschrift op te tellen. Deze vergelijking leert welke

potentieel nuttige tijdschriften in de collectie ontbreken;

• de geciteerde tijdschriften per onderzoeksinstituut verge-

leken met de tijdschriften aanwezig in de CMB. Dit levert

dezelfde informatie, uitgesplitst naar instituut;

• cumulatieve vergelijking vanuit de tijdschriften die in de

CMB aanwezig zijn met de geciteerde tijdschriften. Bij

deze vergelijking wordt uitgegaan van de aanwezige tijd-

schriften in plaats van de geciteerde tijdschriften. Zo krijg

je een vergelijking waarbij je snel kunt zien hoe vaak de

aanwezige tijdschriften worden geciteerd. Deze vergelij-

king leert op welke tijdschriften uit de collectie weinig

wordt teruggegrepen voor het eigen onderzoek.

Na het definiëren van de vergelijkingen worden in Access

vanuit de Oertabel de rapporten gemaakt. In totaal zijn
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vanuit de drie vergelijkingen dertien rapporten gemaakt

(figuur 2 (zie pagina 37) laat zien hoe een deel van een

rapport eruitziet). Er zijn meer rapporten dan vergelijkin-

gen, omdat de vergelijkingen elke keer op een andere

manier zijn gesorteerd.

Conclusie
Na het uitvoeren van de citaatanalyse met behulp van de

literatuurlijsten en de database is gebleken dat deze prima

is te gebruiken om de behoeften van de gebruikers in

kaart te brengen. Door het gebruik van de database zijn de

gegevens op een eenvoudige manier te verwerken.

Uit de gemaakte rapporten blijkt dat de tijdschriftencollec-

tie van de CMB voor een groot deel aansluit op de behoef-

ten van de gebruikers. De tijdschriften die veel worden

geciteerd, zijn merendeels ook aanwezig in de CMB. 

Toch is er ook een aantal tijdschriften dat veel wordt geci-

teerd, maar niet aanwezig is, terwijl sommige tijdschriften

die weinig worden geciteerd wel aanwezig zijn. Bij een

afweging of bepaalde titels alsnog in de collectie moeten

worden opgenomen en van andere het huidige abonne-

ment moet worden opgezegd, moet nog goed op een paar

punten worden gelet.

Een tekortkoming van het huidige onderzoek is, dat het

gegevens op tijdschrifttitel zijn en niet op tijdschrifttitel-

reeks (geheel van verschillende tijdschrifttitels waaronder

een tijdschrift is verschenen). Als de gegevens gecumu-

leerd zouden worden voor een tijdschrift (dus de laatste

tijdschrifttitel waaronder een tijdschrift verschenen is en

de tijdschrifttitels van al zijn voorgangers) zou het aantal

citaten hoger worden en het aantal titels kleiner. Dat zou

een betrouwbaarder resultaat opleveren.

Citaatanalyse onderzoekt alleen het gebruik van tijdschrif-

ten voor één specifiek doel. Tijdschriften kunnen daar-

Totaal aantal geciteerde tijdschriften vergeleken met Aanwezig en JCR 
Aantal Citaten % Citaten

Tijdschrift AMC 1990 JCR IF AMC 1990 JCR

Journal of immunology 763 551 86.038 6,937 2,48% 2,70% 0,63%
New England journal of medicine 696 443 119.278 27,766 2,27% 2,17% 0,87%
Journal of biological chemistry 657 446 296.759 6,963 2,14% 2,18% 2,16%
Proceedings of the National Academy of 645 390 271.952 9,040 2,10% 1,91% 1,98%
Lancet 638 406 98.372 16,135 2,08% 1,99% 0,71%
Blood 584 450 71.362 9,507 1,90% 2,20% 0,52%
Science. New series 522 358 228.945 24,676 1,70% 1,75% 1,66%
Nature 519 327 269.100 27,368 1,69% 1,60% 1,96%
Journal of clinical investigation 510 317 74.774 9,667 1,66% 1,55% 0,54%

Voorbeeld

Artikel uit lijst van AMC-publicaties
Balm, R., Stokking, R., Kaatee, R., Blankensteijn, J.D., Eikelboom, B.C., & Leeuwen, M.J. (1997). Computed tomographic
angiographic imaging of abdominal aortic aneurysms: implications for transfemoral endovascular aneurysm management. J
VASC SURG, 26, 231-237.
- gnk/cri/15/odp
- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / AMC wi-eigen)

Hetzelfde artikel uit SCI
PT J
AU Balm, R

Stokking, R
Kaatee, R
Blankensteijn, JD
Eikelboom, BC
vanLeeuwen, MS

TI Computed tomographic angiographic imaging of abdominal aortic
aneurysms: Implications for transfemoral endovascular aneurysm
management

SO JOURNAL OF VASCULAR SURGERY
NR 23
CR BALM R, 1996, EUR J VASC ENDOVASC, V12, P182

BALM R, 1996, EUR J VASC ENDOVASC, V11, P214
BALM R, 1994, EUR J VASCULAR SURG, V8, P544
BALM R, 1995, VASCULAR IMAGING SUR, P191
BLUM U, 1996, RADIOLOGY, V198, P25
CHUTER TAM, 1994, J VASC SURG, V20, P44
CHUTER TAM, 1993, J VASC SURG, V18, P185
COLLIN J, 1990, J CARDIOVASC SURG, V31, P168
HOLLIER LH, 1992, J VASC SURG, V15, P1046
HOREJS D, 1988, J COMPUT ASSIST TOMO, V12, P602
HOVSEPIAN DM, 1996, RADIOLOGY, V198, P14
JOHNSTON KW, 1991, J VASC SURG, V13, P452
LAZARUS HM, 1992, SURG CLIN N AM, V72, P959

..........

Afgesplitste referentie-gegevens voor invoer in Access database:
"237","n","n","j","n","n","n","n","BALM R","1996","EUR J VASC ENDOVASC","12","182"
"237","n","n","j","n","n","n","n","BALM R","1996","EUR J VASC ENDOVASC","11","214"
"237","n","n","j","n","n","n","n","BALM R","1994","EUR J VASCULAR SURG","8","544"
"237","n","n","j","n","n","n","n","BALM R","1995","VASCULAR IMAGING SUR","","191"
"237","n","n","j","n","n","n","n","BLUM U","1996","RADIOLOGY","198","25"
"237","n","n","j","n","n","n","n","CHUTER TAM","1994","J VASC SURG","20","44"
"237","n","n","j","n","n","n","n","CHUTER TAM","1993","J VASC SURG","18","185"
"237","n","n","j","n","n","n","n","COLLIN J","1990","J CARDIOVASC SURG","31","168"
"237","n","n","j","n","n","n","n","HOLLIER LH","1992","J VASC SURG","15","1046"
"237","n","n","j","n","n","n","n","HOREJS D","1988","J COMPUT ASSIST TOMO","12","602"
"237","n","n","j","n","n","n","n","HOVSEPIAN DM","1996","RADIOLOGY","198","14"
"237","n","n","j","n","n","n","n","JOHNSTON KW","1991","J VASC SURG","13","452"
"237","n","n","j","n","n","n","n","LAZARUS HM","1992","SURG CLIN N AM","72","959"
..........

Deel van JCR-record dat afgekorte tijdschriftnamen verbindt met ISSN
"EUR J VASC ENDOVASC ","EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY   ","1078-5884",".........

---->
---->

---->

Aantal Citaten = gemaakte aantal citaten per tijdschrift
AMC = aantal citaten gemaakt door onderzoekers van het AMC
1990 = aantal citaten gemaakt door onderzoekers van het AMC,
maar alleen citaten met de jaargangen vanaf 1990

JCR = aantal citaten in de JCR over het jaar 1997
IF = impact-factor
% Citaten = percentage van de gemaakte citaten berekend met de
totalen

Figuur 1. Stappen in de technische verwerking van de gegevens

Figuur 2. Voorbeeld afdruk van een rapport 

naast belangrijk zijn voor andere doeleinden, bijvoorbeeld

het bijhouden van het vakgebied. Vooral bij tijdschriften

die niet vaak geciteerd worden, zal men dit andere

gebruik ook moeten proberen te achterhalen. 

Tevens is het van belang om te kijken of een tijdschrift

pas bestaat. In dat geval worden ze nog niet veel geci-

teerd, maar kunnen ze wel belangrijk zijn voor de gebrui-

kers.

Doordat alleen citaten zijn gebruikt uit publicaties die zijn

opgenomen in de SCI kan er mogelijk een vertekening

ontstaan in het resultaat. In dit onderzoek is 61 procent

van de publicaties uit de oorspronkelijke lijst meegeno-

men. Zo zijn bijvoorbeeld van één onderzoeksinstituut

minder publicaties meegenomen, omdat de medewerkers

van dat instituut niet veel publiceerden in tijdschriften die

zijn opgenomen in de SCI.

De uitkomsten van de citaatanalyse kunnen op zichzelf

gebruikt worden om informatie te verschaffen ten behoe-

ve van de besluitvorming op het gebied van de collectie-

vorming van tijdschriften. Als men alleen van de citaat-

analyse gebruik maakt, is het belangrijk om de andere

gebruikers niet te vergeten bij de besluitvorming. De uit-

komsten van de citaatanalyse kunnen dan gebruikt wor-

den als basis voor verder onderzoek om antwoord te krij-

gen op de vragen die daarna zijn blijven bestaan. Zo kan

met behulp van IBL informatie worden verkregen over de

tijdschriften die wel zijn geciteerd, maar waarop het CMB

geen abonnement heeft. Voor de tijdschriften die wel aan-

wezig zijn, maar niet worden geciteerd, is het mogelijk

om interviews te houden met de gebruikers.

Een eenvoudiger manier van onderzoek dan hier is

beschreven, is gebruik te maken van de impactfactoren

van de JCR. Als het resultaat hiervan niet veel afwijkt van

de citaatanalyse kan besloten worden om jaarlijks alleen

een onderzoek te doen met gebruik van de JCR. Uitgaan-

de van abonnementsprijzen kan ook een berekening wor-

den uitgevoerd voor de kosten per citatie, indien men dat

een belangrijker criterium acht. Na het uitvoeren van deze

onderzoeken kan een beslissing worden genomen de

citaatanalyse al dan niet jaarlijks uit te voeren. 

Als de citaatanalyse elk jaar wordt uitgevoerd, ontstaat een

beter beeld van de veranderende behoefte van gebruikers

door het vergelijken van de resultaten. De benodigde

gegevens hoeven daartoe alleen nog maar te worden opge-

zocht en te worden ingevoerd in de database. Voor

iemand die al ervaren is met het bouwen van databases,

neemt het uitvoeren van de citaatanalyse ongeveer een

maand in beslag. Het jaarlijks herhalen van de citaatana-

lyse kost minder tijd, omdat de gegevens alleen nog hoe-

ven te worden ingevoerd.

Door het uitvoeren van de citaatanalyse en vervolgonder-

zoeken is het mogelijk de collectie goed te laten aanslui-

ten op de behoeften van de gebruikers en kan de collectie

optimaal worden aangepast aan het beschikbare budget.
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