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1 IMPACT VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Wetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis in de maatschappij. Hoe
meer de resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden verspreid en bediscussieerd, hoe meer er
op de resultaten wordt voortgebouwd in nieuw onderzoek en hoe meer de resultaten worden toegepast
in het maken van beleid en de ontwikkeling van producten en diensten (al dan niet commercieel), hoe
groter de impact van het onderzoek.
Traditioneel wordt de impact van wetenschappelijk onderzoek gemeten aan de hand van het aantal
verwijzingen (citaties) naar een wetenschappelijke publicatie, doorgaans een boek of artikel, in andere
wetenschappelijke publicaties. Zulke citaties geven echter een beperkt beeld van de impact van het
onderzoek.
Nu steeds meer informatie online beschikbaar is, en een groot deel van de discussie over
wetenschappelijke resultaten ook online plaatsvindt (bv. via blogs en sociale media) is het mogelijk om
ook andere vormen van impact te meten. Dit wordt aangeduid met de term altmetrics (Priem 2010).

2 WAT ZIJN ALTMETRICS ?
Altmetrics, ofwel ’alternatieve metrics’, zijn alternatieve parameters om de impact van wetenschappelijk
onderzoek te meten, naast citaties in wetenschappelijke literatuur. Voor wetenschappelijke artikelen kan
bijvoorbeeld gemeten worden hoe vaak een artikel:
• online is bekeken of gedownload;
• is opgeslagen in online systemen voor literatuurmanagement;
• vermeld is in online nieuwsmedia of op social media.
In deze paragraaf zal eerst aan de hand van een voorbeeld een aantal altmetrics-parameters voor
wetenschappelijke artikelen besproken worden. Dan zal verder worden ingegaan op altmetrics voor
diverse andere vormen van onderzoeksoutput, en op de mogelijkheden voor het weergeven van
geaggregeerde altmetrics data. Een overzicht van de verschillende aanbieders van altmetrics data die
besproken worden is te vinden in Tabel 1 aan het eind van deze paragraaf.

2.1 ALTMETRICS - EEN VOORBEELD
Het artikel ’How could language have evolved’ (Bolhuis 2014) in het tijdschrift PLoS Biology verscheen in
augustus 2014. In maart 2015 was het artikel nog niet geciteerd in andere wetenschappelijke
tijdschriften (te zien in Web of Science), maar had het wel al op andere manieren aandacht gekregen. Dit
is zowel zichtbaar op de site van het tijdschrift zelf (Figuur 1A,B) als via Altmetric, één van de
commerciële aanbieders van altmetrics data (Figuur 1C).
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FIGUUR 1A. ALTMETRICS OP DE SITE VAN PLOS BIOLOGY
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FIGUUR 1B. ALTMETRICS IN PLOS: VIEWS EN DOWNLOADS

2.1.1 ALTMETRICS IN PLOS
Op de site van PLoS Biology (Figuur 1A) is rechts bovenaan te zien dat vier categorieën metrics worden
aangeboden: ’Citations’, ’Views’, ’Saves’ en ’Shares’. Links onderaan worden daarnaast ook nog ’Reader
comments’ en ’Media coverage’ getoond. Deze verschillende categorieën worden hieronder nader
besproken.
• Citations PLoS verzamelt citatiegegevens uit verschillende bronnen, waaaronder Scopus, Web of
Science, PubMedCentral en CrossRef. Ook wordt bijgehouden wanneer een artikel wordt
geciteerd in Wikipedia. Op de site van het artikel wordt het aantal citaties weergegeven zoals
gevonden in Scopus of CrossRef, de overige gegevens zijn zichtbaar wanneer wordt doorgeklikt
naar de gedetailleerde metrics data.
• Views Bijgehouden wordt hoe vaak het artikel online is bekeken op de site van PLoS Biology zelf.
Artikelen uit PLoS-tijdschriften zijn ook full-text beschikbaar in PubMed Central, de open access
repository voor biomedische literatuur. Het aantal keer dat een artikel in PubMed Central wordt
bekeken wordt meegenomen in het totaal aantal ’Views’ dat getoond wordt op de site van PLoS
Biology. Wanneer wordt doorgeklikt naar de gedetailleerde metrics data, is ook te zien hoe vaak
een artikel is gedownload als PDF of XML (Figuur 1B). Ook wanneer de dataset behorend bij het
artikel in de data-repository Figshare is bekeken, wordt dat in deze categorie getoond.
• Saves In online systemen voor literatuurmanagement kan worden bijgehouden hoe vaak een
bepaald artikel door gebruikers wordt opgeslagen in hun persoonlijke databases. PLoS toont deze
cijfers voor twee systemen voor online literatuurmanagement: Mendeley en CiteULike.

5

• Shares Hier wordt aangegeven hoe vaak het artikel gedeeld is via blogs, Twitter en Facebook.
Voor het vinden van relevante blogposts wordt gebruik gemaakt van een aantal blog-aggregators,
waaronder: Researchblogging.org en Nature blogs. Voor Twitter gaat het om het aantal tweets
waarin het artikel wordt genoemd; voor Facebook wordt het aantal likes, shares, posts en
comments bijgehouden. Via de gedetailleerde metrics data kan worden doorgeklikt naar de
betreffende blogposts en tweets.
• Reader comments Zoals bij veel tijdschriften, kunnen lezers bij artikelen in PLoS-tijdschriften
commentaren op het artikel plaatsen, een vorm van post-publication peer review. Het aantal
commentaren wordt hier getoond.
• Media coverage Als laatste metric wordt getoond hoe vaak een artikel in online nieuwsmedia is
genoemd. Dit wordt o.a. bijgehouden via Google News, Yahoo News en Scienceseeker.org. Ook
wordt de mogelijkheid geboden om als lezer zelf links aan te dragen naar sites waar het artikel
wordt genoemd.

FIGUUR 1C ALTMETRICS VIA ALTMETRIC
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2.1.2 ALTMETRICS VIA ALMETRIC
De commerciële aanbieder Altmetric (niet te verwarren met de term altmetrics) biedt vergelijkbare
metrics, die visueel worden weergegeven in de zogenoemde ’Altmetric donut’ (Figuur 1C). Verschillende
metrics worden met verschillende kleuren aangeduid. Hieronder vallen onder andere:
• News outlets Altmetric volgt meer dan 1000 Engelstalige en niet-Engelstalige online nieuwssites,
waarin zowel wordt gezocht naar directe links naar artikelen, als naar tijdschriftitels en
auteursnamen in nieuwsberichten. Via PubMed wordt vervolgens geprobeerd tijdschrifttitel en
auteursnaam te herleiden naar het betreffende artikel. Vooralsnog werkt dit dus alleen voor
biomedische artikelen.
• Blogs Altmetric gebruikt een handmatig samengestelde lijst van meer dan 8000 blogs, die worden
gevolgd via RSS-feeds.
• Twitter Het aantal tweets en retweets waarin gelinkt wordt naar een artikel wordt weergegeven.
Naast Twitter toont Altmetric in een aparte categorie ook gegevens van Weibo, het veelgebruikte
sociaal netwerk in China.
• Facebook Alleen posts waarin gelinkt wordt naar een artikel worden geteld, niet het aantal likes.
• Video Altmetric probeert te achterhalen in hoeveel video’s op YouTube verwezen wordt naar een
bepaald artikel. Hiervoor wordt niet de video zelf doorzocht, maar wordt gekeken of in de
beschrijving van de video een link voorkomt naar het artikel.
• Wikipedia Het aantal Wikipedia-artikelen waarin wordt verwezen naar een bepaald artikel wordt
getoond.
• Peer review Altmetric geeft het aantal (pre- en post-publication) peer reviews weer voor een
artikel, voor zover die te vinden zijn op twee platforms voor peer review: Publons en PubPeer.
• Online literatuurmanagement systemen Evenals PLoS toont Altmetric het aantal keer dat een
artikel door gebruikers van online literatuurmanagement systemen is toegevoegd aan hun
persoonlijke database. Altmetric toont gegevens van Mendeley, CiteULike en Connotea, hoewel
die laatste sinds 2013 niet meer beschikbaar is.
De score die wordt weergegeven in de ’Altmetric donut’ is geen optelsom van alle afzonderlijke metrics,
maar een gewogen som, waarin sommige metrics (zoals nieuwsberichten en blogs) zwaarder tellen dan
andere (zoals Twitter en Facebook). De redenatie hierachter is dat het noemen van een artikel in een
nieuwsbericht meer aandacht zal genereren voor het artikel dan bijvoorbeeld een tweet (Altmetric
2014).
De ’Altmetric donut’ voor individuele artikelen is zichtbaar op de websites van tijdschriften van
verschillende uitgevers, waaronder Nature Publishing Group, Springer en Wiley, en bijvoorbeeld ook in
Scopus. Daarnaast biedt Altmetric een vrij beschikbare bookmarklet. Wanneer je deze installeert in je
browser, kun je met één muisklik Altmetric data in beeld brengen voor een wetenschappelijk artikel,
zolang op de betreffende webpagina de DOI (digital object identifier) van het artikel vermeld staat.
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2.2 ALTMETRICS VOOR ANDERE VORMEN VAN ONDERZOEKSOUTPUT
Wetenschappelijke output bestaat niet alleen uit artikelen. Andere vormen van onderzoeksoutput zijn
bijvoorbeeld:
• boeken, boekhoofdstukken en monografieën;
• presentaties en posters;
• onderzoeksdata en software code.
Ook voor deze vormen van onderzoeksoutput zijn altmetrics parameters beschikbaar, hoewel deze in
sommige gevallen nog minder ver ontwikkeld zijn dan altmetrics voor wetenschappelijke artikelen.

2.2.1 BOEKEN, BOEKHOOFDSTUKKEN EN MONOGRAFIEËN
Voor zover boeken, boekhoofdstukken en monografieën geciteerd worden in wetenschappelijke
artikelen, kan het aantal citaties bepaald worden. Zowel Web of Science als Scopus (twee belangrijke
citatie-indexen) hebben hun dekking de laatste jaren uitgebreid naar boeken, waardoor ook citaties in
geïndexeerde boeken bepaald kunnen worden. Citatie-analyse van boeken, boekhoofdstukken en
monografieën zal echter voorlopig nog minder volledig zijn dan voor wetenschappelijke artikelen.
Altmetrics parameters voor boeken zijn in ontwikkeling. Eén commerciële aanbieder van altmetrics,
Plum Analytics, houdt voor boeken bij in hoeveel bibliotheken het boek aanwezig is (gebruik makend van
gegevens uit WorldCat, waardoor het waarschijnlijk alleen om aanwezigheid in gedrukte vorm gaat),
hoeveel reviews het boek heeft gekregen op Amazon.com en hoe vaak naar het boek wordt verwezen op
Wikipedia (Buschman 2013). In april 2015 heeft Springer in samenwerking met Altmetric de nieuwe
dienst BookMetrix gelanceerd (Figuur 2). Voor alle boeken en boekhoofdstukken op het e-book platform
van Springer worden vijf parameters weergegeven: citaties, online mentions, Mendeley readers,
downloads en reviews. De data voor drie van deze parameters (citaties, downloads en reviews) zijn
afkomstig van Springer zelf, de andere twee van respectievelijk Altmetric en Mendeley. Boeken en
boekhoofdstukken op het Springer e-book platform hebben allemaal een DOI, wat het verzamelen van
deze gegevens mogelijk maakt.
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FIGUUR 2 BOOKMETRIX: ALTMETRICS VOOR BOEKEN

2.2.2 POSTERS EN PRESENTATIES
Wanneer posters en presentaties online gedeeld worden, bijvoorbeeld via platforms als F1000Posters
(voor posters), Slidehare (voor presentaties) of Figshare (voor beide) kan worden bijgehouden hoe vaak
ze bekeken en gedownload worden. De meeste platforms bieden deze cijfers aan. Bij ImpactStory, een
dienst die profielen met altmetrics data aanbiedt voor individuele onderzoekers, is het mogelijk om
posters en presentaties die gepubliceerd zijn op Slideshare en Figshare toe te voegen als
onderzoeksoutput. De metrics van deze platforms worden vervolgens getoond in het profiel van de
auteur. Wanneer geüploade posters en presentaties een DOI toegekend krijgen, zoals bij Figshare, kan
ook een aantal altmetrics parameters worden bijgehouden via Altmetric.

2.2.3 ONDERZOEKSDATA EN SOFTWARE CODE
In toenemende mate worden onderzoeksdata en softwarecode gedeeld in online repositories, en
geciteerd in publicaties. Repositories zoals Zenodo en Figshare kennen een DOI toe aan geüpload
materiaal. Dit maakt het mogelijk om altmetrics parameters weer te geven via Altmetric. Daarnaast
houden verschillende repositories, waaronder Figshare en GitHub, ook zelf bij hoe vaak geüpload
materiaal bekeken, gedownload en (voor software) gekopiëerd wordt.
In 2014 is PLoS samen met DataOne en California Digital Library het project Making Data Count gestart,
met als doel relevante data-level metrics te ontwikkelen (DLM Project 2014).
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2.3 GEAGGREGEERDE ALTMETRICS
Altmetrics worden verzameld op het niveau van het individuele onderzoeksobject (wetenschappelijk
artikel, onderzoeksdata, etc.). Ze kunnen echter ook op een geaggregeerd niveau worden weergeven.
Verschillende al dan niet commerciële diensten hebben zich hierop toegelegd. Hieronder zal worden
ingegaan op de mogelijkheden voor het weergeven van geaggregeerde altmetrics op het niveau van sets
van tijdschriftartikelen, auteurs, en afdelingen/instellingen.

2.3.1 SETS VAN TIJDSCHRIFTARTIKELEN
Naast de eerder genoemde Altmetric donut op de sites van tijdschriften en zoeksystemen, en de
bookmarklet, biedt Altmetric ook de zogenoemde Altmetric Explorer aan: een web-interface om een
selectie te maken van artikelen en van al deze artikelen altmetrics data te zien. Hierbij kunnen de
resultaten gefilterd worden op type altmetrics (bv. vermeldingen in nieuwsmedia) en op de periode
waarvoor de data worden weergegeven (bv. de afgelopen maand, of sinds het verschijnen van het
artikel). De selectie van artikelen kan onder meer gedaan worden op tijdschrifttitel, uitgever, DOI,
auteursnaam/titelwoord en MeSH subject heading (voor artikelen in PubMed). Het is ook mogelijk om
een PubMed zoekactie uit te voeren binnen de Altmetric Explorer. Op deze manier kan voor het
biomedisch domein bijvoorbeeld ook op instelling gezocht worden (zie Figuur 3). Altmetric Explorer is
een betaalde dienst, maar bibliotheekmedewerkers en repository-managers kunnen een gratis demoaccount aanvragen.

FIGUUR 3. ALTMETRIC EXPLORER: PUBLICATIES UMC UTRECHT UIT 2014 MET DE HOOGSTE ALTMETRIC SCORES IN MAART 2015

PLoS biedt met PLoS ALM Reports de mogelijkheid om overzichten te genereren van altmetrics data voor
sets PLoS artikelen. Artikelen kunnen o.a. geselecteerd worden op tijdschrifttitel, publicatiedatum,
instelling en auteur. De verzamelde altmetrics data kunnen op diverse manieren gevisualiseerd worden,
bijvoorbeeld in een bubble chart waar het aantal views/downloads wordt afgezet tegen het aantal
maanden sinds het verschijnen van de artikelen (Figuur 4). De grootte van de cirkels wordt bepaald door
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een altmetrics parameter naar keuze, zoals het aantal citaties in Scopus of Web of Science, of het aantal
keer dat het artikel gedeeld is op Twitter of Facebook.

FIGUUR 4 PLOS ALM REPORTS: PLOS ARTIKELEN UMC UTRECHT UIT 2014 (CIRKELGROOTTE: AANTAL KEER DAT HET ARTIKEL GEDEELD IS VIA
TWITTER)

2.3.2 AUTEURS
Zowel met de Altmetric Explorer als met PLOS ALM Reports kan een overzicht worden gegeven van
altmetrics voor een bepaalde auteur. Deze overzichten zijn echter beperkt tot wetenschappelijke
artikelen (bij PLOS ALM Reports alleen artikelen uit PLOS-tijdschriften), en afhankelijk van de
betrouwbaarheid van de zoekactie op auteursnaam.
Een dienst die zich heeft toegelegd op het creeëren van altmetrics profielen van individuele
onderzoekers is ImpactStory (Figuur 5). Een onderzoeker kan in ImpactStory zijn/haar onderzoeksoutput
vanuit verschillende bronnen bij elkaar brengen: wetenschappelijke artikelen (vanuit Google Scholar),
onderzoeksdata (vanuit FigShare), software code (vanuit GitHub), presentaties (vanuit Slideshare) en
peer reviews (vanuit Publons). ImpactStory toont altmetrics data voor elke afzondelijke vorm van
onderzoeksoutput. Hierbij wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke impact (bv.
citaties, discussies op blogs van wetenschappers) en maatschappelijke impact (bv. vermeldingen in
nieuwsmedia, op Wikipedia en op Twitter/Facebook). ImpactStory is open source en geen eigendom van
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een commerciële partij. Sinds 2014 wordt voor het hebben van een profiel op ImpactStory wel een
maandelijke bijdrage gevraagd om de site in stand te houden.

Andere sites waar onderzoekers een profiel kunnen aanmaken om altmetrics data voor hun
onderzoeksoutput bij elkaar te brengen zijn Mendeley (toont alleen het aantal Mendeley readers,
en alleen voor onderzoeksartikelen) en PlumX (zie paragraaf 2.3.3, alleen mogelijk als de
onderzoeksinstelling van de auteur een licentie heeft op PlumX).

FIGUUR 5 IMPACTSTORY PROFIEL: EGON WILLIGHAGEN, UNIVERSITEIT MAASTRICHTERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2.3.3 ONDERZOEKSINSTELLINGEN
Er zijn op dit moment twee systemen die meerdere vormen van altmetrics data aanbieden op het niveau
van onderzoeksinstellingen: Altmetric for Institutions (van Altmetric) en PlumX (van Plum Analytics,
inmiddels onderdeel van Ebsco). Daarnaast biedt ook Mendeley (onderdeel van Elsevier) functionaliteit
aan voor onderzoeksinstellingen: Mendeley Institutional Edition.
Altmetric for Institutions biedt de functionaliteit van de Altmetric Explorer voor de artikelen van een
bepaalde onderzoeksinstelling, via een koppeling met het CRIS (current research information system,
zoals Metis, Pure of Converis) of institutionele repository van de instelling. Met Altmetric for Institutions
is het mogelijk om rapportages te maken op het niveau van individuele onderzoekers,
onderzoeksgroepen en afdelingen.
PlumX (zie Figuur 6) geeft altmetrics data weer voor meerdere vormen van onderzoeksoutput,
waaronder artikelen, onderzoeksdata, presentaties, boeken, en proefschriften, blog posts en websites.
Onderzoekers kunnen onderzoeksoutput toevoegen vanuit Google Scholar, Slideshare, Web of
Science/Scopus; daarnaast kan in PlumX elke vorm van onderzoeksoutpunt worden opgenomen met een
URL. PlumX laat vijf verschillende soorten altmetrics zien:
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• gebruik (usage): bv. html-views, downloads, maar voor boeken ook het aantal bibliotheken dat
een boek in de collectie heeft,
• vastleggging (captures): bv. het aantal Mendeley readers, maar ook het aantal keer dat software
code gekopieerd is vanuit GitHub.
• vermelding (mentions): bv. in blog posts en Wikipedia, maar ook het aantal reviews dat een boek
heeft gekregen op Amazon.
• social media: bv. Twitter, Facebook, maar ook de gemiddelde waardering van software code op
SourceForge, een platform waar ontwikkelaars open-source software beschikbaar stellen.
• citaties (citations): bv. vanuit PubMed Central en Scopus, maar ook vanuit USPTO, een
patentendatabase.
Omdat Plum Analytics onderdeel is van Ebsco, kunnen in PlumX ook gegevens van het Ebsco platform
worden weergegeven, zoals het aantal keer dat een abstract bekeken is in een Ebsco-database.
Mendeley Institutional Edition biedt onderzoeksinstellingen informatie over het gebruik van artikelen
van onderzoekers van de instelling, en het gebruik van tijdschriften waar de instelling een licentie voor
heeft. Deze gegevens zijn gebaseerd op het aantal Mendeley readers.

FIGUUR 6. PLUMX VOORBEELD: UNIVERSITY OF PITTSBURGH
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TABEL 1A: KENMERKEN ALTMETRICS AANBIEDERS – ONDERZOEKSOUTPUT & ALTMETRICS DATA
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TABEL 1B: KENMERKEN ALTMETRICS AANBIEDERS - AGGREGATIENIVEAU

2.4 TABEL ALTMETRICS AANBIEDERS
Tabel 1A/B geeft een overzicht van kenmerken van de verschillende aanbieders van altmetrics data die
hierboven genoemd zijn: PLoS ALM (article-level metrics) / PLoS ALM Reports, Altmetric / Almetric for
Institutions, ImpactStory, PlumX en Mendeley / Mendeley Institutional Edition.

3 BETEKENIS VAN ALTMETRICS DATA
Altmetrics data geven potentieel een breed beeld van de impact van onderzoeksoutput, zowel op korte
als lange termijn, en zowel binnen de wetenschap zelf als in de maatschappij. Er zijn echter wel vragen te
stellen bij de precieze betekenis die toegekend kan worden aan altmetrics en bij de betrouwbaarheid
van altmetrics data. In dit hoofdstuk zal hier nader op ingegaan worden. Ook zal de relatie tussen
altmetrics data en traditionele citatiescores besproken worden, en het belang van normalisatie van
altmetrics data.

3.1 WETENSCHAPPELIJKE VS . MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
Zoals hierboven beschreven zijn er veel verschillende soorten altmetrics data, die potentieel
verschillende vormen van impact meten. Hier dient bij de interpretatie van altmetrics data rekening mee
te worden gehouden.
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Aan de ene kant zijn er altmetrics data die, net als traditionele citatiescores, het (her)gebruik van
onderzoeksoutput binnen de wetenschap meten. Naast citaties vallen hier bijvoorbeeld Mendeley
readers, vermeldingen op blogs van wetenschappers en post-publication peer reviews onder. Door
sommige altmetrics aanbieders (zoals ImpactStory, zie Figuur 7) worden ook full-text downloads expliciet
gezien als gebruik door wetenschappers, in tegenstelling tot html-views.
Andere altmetrics data beogen te kijken naar het gebruik van onderzoeksoutput in de maatschappij als
geheel. Hier vallen bijvoorbeeld vermeldingen in nieuwsmedia, Wikipedia en social media onder, evenals
vermeldingen in beleidsdocumenten, zoals bijgehouden door Altmetric. Zoals gezegd beschouwt
ImpactStory ook html-views als gebruik door het grotere publiek, dit in tegenstelling tot pdf-downloads,
die worden gezien als activiteit van wetenschappers.
Uiteraard is het de vraag in hoeverre al deze verschillende vormen van gebruik daadwerkelijk een maat
zijn voor de impact van onderzoeksoutput. Als een artikel veel gedeeld wordt via Twitter, betekent dit
dan dat de inhoud van het artikel ook veel mensen bereikt, of heeft het artikel alleen een aansprekende
titel die uitnodigt tot delen? Een aantal altmetrics aanbieders probeert onderscheid te maken tussen
verschillende vormen van ’delen’ op social media – waarbij bv het plaatsen van een bericht op Facebook
over een artikel meer gewicht in de schaal legt dan simpelweg het ’liken’ van dat bericht.
Het is duidelijk dat cijfers niet alles zeggen: het belang van altmetrics ligt ook in het op het spoor komen
van bijzondere vermeldingen die je anders niet gezien zou hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om die
ene tweet die een hele reeks tot gevolg had of dat ene blog of krantebericht dat leidde tot aandacht van
de politiek, een bedrijf of beleidsmakers.
Om een goed beeld te krijgen van de betekenis van altmetrics data is het daarom belangrijk om te kijken
naar de inhoud en context van de informatie die over onderzoeksoutput wordt gedeeld. Zo kan bv. via
sentiment analysis een uitspraak gedaan worden over hoe op Twitter over een artikel wordt gesproken:
positief, negatief of neutraal (Thelwall 2013, Holmberg 2014).
Ook voor traditionele citaties geldt overigens dat de context van citaties informatiever is dan alleen het
aantal citaties. Een verwijzing naar een gebruikte techniek heeft een andere lading dan een kritische
bespreking van de resultaten of conclusies van een onderzoek. Microsoft Academic Search geeft bij
citaties een ’snapshot’ van de alinea in het artikel waar de citatie in voorkomt. Een nieuw initiatief is
SocialCite, waar lezers op de site van een tijdschrift kunnen aangeven wat de waarde en context van een
citatie is.
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FIGUUR 7. ONDERSCHEID WETENSCHAPPELIJKE IMPACT (SCHOLARS) EN MAATSCHAPPELIJKE IMPACT (PUBLIC) IN IMPACTSTORY (PIWOWAR
2012)

3.2 BETROUWBAARHEID
De betrouwbaarheid van altmetrics data hangt enerzijds af van de mate waarin de verzameling van
vermeldingen van onderzoeksoutput op de diverse platforms (nieuwsmedia, blogs, Twitter etc.) volledig
is. Voor geaggregeerde altmetrics (bv. op het niveau van een individuele onderzoeker of een
departement/instelling) is het daarnaast van belang dat de onderzoeksoutput waarover informatie
wordt verzameld zo compleet mogelijk is.

3.2.1 ALMETRICS DATA VOOR INDIVIDUELE ARTIKELEN EN ANDERE ONDERZOEKSOUTPUT
Om zoveel mogelijk vermeldingen van onderzoeksoutput in verschillende media te kunnen verzamelen,
is het belangrijk dat die onderzoeksoutput ook daadwerkelijk gevonden kan worden. De meeste
(nieuwe) artikelen die online beschikbaar zijn hebben een DOI, die een permanente link naar het artikel
mogelijk maakt, onafhankelijk van de URL van de publicatie op de site van de uitgever (die aan
verandering onderhevig kan zijn). Ook veel repositories voor onderzoeksdata en software code (bv.
Figshare en Zenodo) kennen een DOI toe aan onderzoeksoutput die wordt opgeslagen. Altmetrics
providers maken gebruik van deze DOI’s (en andere ID-nummers zoals arXiv ID en PubMed’s PMID) om
meldingen over onderzoeksoutput te verzamelen.
Wanneer in vermeldingen van een artikel, bijvoorbeeld in nieuwsberichten en op Twitter, gebruik wordt
gemaakt van de DOI om naar het artikel te verwijzen, zullen deze berichten en tweets meegeteld worden
bij het verzamelen van altmetrics data. In de praktijk wordt de DOI lang niet altijd vermeld - vaak wordt
verwezen naar de URL van het artikel op de site van de uitgever, of wordt alleen de titel van het artikel
genoemd, evt. met de naam van de auteur en/of het tijdschrift. Deze vermeldingen worden vaak niet
opgepikt, al probeert bijvoorbeeld Altmetric wel om via een algoritme vermeldingen van titels van
(biomedische) artikelen in nieuwsmedia via PubMed te herleiden naar het betreffende artikel met
DOI/PMID.
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Voor onderzoeksoutput zoals boeken en monografieën is doorgaans geen DOI beschikbaar. Deze moeten
dus op een andere manier getraceerd worden, bijvoorbeeld op basis van een identificatienummer als
ISSN/ISBN. De kans dat alle vermeldingen van deze vormen van onderzoeksoutput in diverse media
meegenomen worden is klein.
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar altmetrics data die verschillende aanbieders weergeven
voor dezelfde onderzoeksoutput (Chamberlain 2013, Jobmann 2014, Zahedi 2014). Er blijkt aanzienlijke
variatie te zijn in de mate waarin vermeldingen van DOI’s op diverse social media-platforms ’vindbaar’
zijn voor verschillende altmetrics aanbieders. Daarnaast verschillen aanbieders in de precieze altmetrics
data die ze verzamelen - bijvoorbeeld alleen Facebook posts (ImpactStory en Altmetric) of ook Facebook
likes en comments (Plum Analytics). Het gevolg is dat altmetrics data voor dezelfde publicatie sterk
kunnen variëren, afhankelijk van welke altmetrics aanbieder de data afkomstig zijn. Dit maakt het extra
belangrijk dat niet alleen het aantal vermeldingen wordt weergegeven, maar ook doorgelinkt wordt naar
de daadwerkelijke vermeldingen in de diverse media.
De hier genoemde beperkingen zijn vooral een probleem voor het bepalen van absolute niveaus van
impact, voor zover dit al mogelijk is. Voor het vergelijken van de impact van bijvooerbeeld verschillende
artikelen onderling is het minder problematisch, zolang de altmetrics data van dezelfde aanbieder
afkomstig zijn. Ook het belang van verschillende typen vermeldingen verschilt: een paar tweets missen is
minder erg dan een citatie in een wetenschappelijk artikel of een vermelding in een landelijke krant.
NISO (National Information Standards Organization), een non-profit organisatie van o.a. uitgevers en
bibliotheken, ontwikkelt standaarden voor technologische ontwikkelingen in wetenschappelijke
informatievoorziening. NISO werkt aan een set standaarden voor altmetrics, waarbij ook aandacht wordt
besteed aan de kwaliteit van altmetrics data (NISO 2013). In Nederland doet het CWTS (Centrum voor
Wetenschap en Technologische Studies) onderzoek naar altmetrics, waarbij onder andere gekeken
wordt naar de validiteit en betrouwbaarheid van altmetrics data (CWTS 2012).

3.2.2 GEAGGREGEERDE ALTMETRICS DATA
Voor geaggregeerde altmetrics data op het niveau van individuele onderzoekers of
departementen/onderzoeksinstellingen is niet alleen de betrouwbaarheid van de data voor elk
afzonderlijk artikel (en andere onderzoeksoutput) van belang, maar ook de vraag of de gehele
onderzoeksoutput meegenomen wordt. Bij ImpactStory brengt een onderzoeker zelf zijn/haar
onderzoeksoutput bij elkaar, terwijl een dienst als Altmetric for Institutions gekoppeld kan worden aan
het CRIS (current research information system) van een instelling. In beide gevallen kunnen onderzoekers
profiteren van de mogelijkheden van ORCID (Open Researcher en Contributor ID), een onafhankelijk,
niet-commercieel systeem om verschillende vormen van onderzoeksoutput van een onderzoeker
(artikelen, onderzoeksdata, software code etc) te koppelen aan een uniek ID-nummer. Dit ID-nummer
kan vervolgens onder meer gebruikt worden om in ImpactStory of een CRIS deze onderzoeksinput bij
elkaar te brengen.
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3.3 CORRELATIE MET CITATIES
Eén van de manieren waarop de betekenis van altmetrics data geduid kan worden, is door te bekijken of
er een correlatie bestaat tussen altmetrics data voor een publicatie (in de periode direct nadat de
publicatie online komt) en het aantal citaties dat de publicatie na verloop van tijd ontvangt. Indien een
dergelijke correlatie bestaat (en positief is) kan dit betekenen dat altmetrics data een voorspellende
waarde hebben voor het toekomstig aantal citaties. Altmetrics data zouden in dat geval gebruikt kunnen
worden om een uitpraak te doen over de verwachte impact van recent verschenen artikelen.
Uit een meta-analyse van verschillende onderzoeken blijkt dat geen correlatie aangetoond kan worden
tussen citaties en tweets, een zwakke correlatie tussen citaties en blog posts en een sterkere correlatie
tussen citaties en Mendeley readers (Bornmann 2015). Het aantal artikelen dat vermeld wordt op
andere platforms (waaronder Facebook en nieuwsmedia) is nog dusdanig laag dat geen uitspraak kan
worden gedaan over een eventuele correlatie (Thelwall 2013b).
Een complicerende factor is dat het gebruik van social media, en daarmee het aantal vermeldingen van
artikelen, stijgt: meer recente artikelen worden vlak na publicatie vaker vermeld op bijvoorbeeld Twitter
dan oudere artikelen vlak na publicatie (Thelwall 2013b). Doordat meer recente artikelen qua aantal
citaties juist in het nadeel zijn, zal er zonder correctie een bias zijn richting een negatieve correlatie
tussen altmetrics data en citaties. Het is dus op zijn minst van belang om artikelen alleen te vergelijken
met andere artikelen die in dezelfde periode verschenen zijn.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het verband tussen altmetrics en citaties voor onderzoeksdata.
Datasets worden sowieso nog weinig geciteerd, en een eerste studie laat geen correlatie zien tussen
citaties en altmetrics data voor datasets (Peters 2015).
Het ontbreken van een duidelijke correlatie tussen altmetrics data en citaties kan overigens ook
betekenen dat altmetrics wezenlijk andere vormen van impact meten dan citaties (bv. maatschappelijke
vs. wetenschappelijke impact). In dat opzicht is het interessant dat de duidelijkste relatie is aangetoond
tussen citaties en Mendeley readers - het door onderzoekers opslaan van artikelen in een
referentiesysteem ligt van alle soorten altmetrics data wellicht het dichtst bij traditionele citaties.

3.4 NORMALISATIE
Er zijn verschillen in altmetrics data tussen vakgebieden. Naast biomedische artikelen lijken vooral
artikelen uit de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen vermeld te worden op social media
(Haustein 2015, Costas 2014). Voor een goede interpretatie is het van belang om altmetrics data in de
context van het veld van onderzoek te kunnen plaatsen: hoe verhoudt het aantal vermeldingen van
bijvoorbeeld een bepaald artikel zich tot dat van andere artikelen uit hetzelfde vakgebied? Hierboven is
al opgemerkt dat, vanwege de toename van vermeldingen van onderzoeksoutput in bv. social media,
altmetrics data alleen goed vergeleken kunnen worden voor artikelen (en andere vormen van
onderzoeksoutput) die in dezelfde tijdsperiode verschenen zijn.
Verschillende aanbieders van altmetrics data proberen een vorm van normalisatie toe te passen, maar
hiervoor zijn nog geen standaarden ontwikkeld. De Altmetric Explorer geeft bij de verzamelde altmetrics
data met een percentielscore aan hoe een artikel of dataset scoort ten opzichte van andere artikelen uit
hetzelfde tijdschrift of repository en dezelfde tijdsperiode. ImpactStory geeft eveneens een
percentielscore per type altmetrics data. De percentielscore in ImpactStory voor artikelen geeft aan hoe
een artikel scoort ten opzichte van andere artikelen uit hetzelfde jaar in hetzelfde vakgebied. Als proxy
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voor het vakgebied gaat men hierbij uit van het (zelf aangegeven) vakgebied van de grootste groep
Mendeley gebruikers die het artikel heeft opgeslagen. Voor de percentielscores voor andere typen
onderzoeksoutput maakt ImpactStory alleen een vergelijking met alle andere onderzoeksoutput van dit
type in ImpactStory-profielen.

4 TOEPASSINGEN ALTMETRICS
Met inachtneming van de bovengenoemde punten over de betrouwbaarheid van altmetrics data,
kunnen altmetrics op verschillende manieren gebruikt worden door individuele onderzoekers,
onderzoeksinstellingen, uitgevers en bibliotheken.

4.1 INDIVIDUELE ONDERZOEKERS
Individuele onderzoekers kunnen altmetrics gebruiken om te monitoren hoe en waar hun onderzoek
vermeld wordt, met name in de periode kort na publicatie. Dit kan nieuwe inzichten opleveren over
welke groepen belangstelling hebben voor jouw onderzoeksveld, en via welke kanalen je deze groepen
bereikt. Ook biedt het de mogelijkheid (bv. via social media) de dialoog aan te gaan met degenen die
vragen en opmerkingen hebben ten aanzien van je onderzoek, en om je netwerk als onderzoeker uit te
breiden.
Door altmetrics data weer te geven in een online profiel (bv. via ImpactStory) kun je als onderzoeker een
completer beeld geven van je onderzoeksoutput en de impact daarvan dan alleen met een lijst artikelen
en aantallen citaties, zoals bijvoorbeeld in ResearcherID of Google Scholar Citations. Dit kan met name
(maar niet uitsluitend!) nuttig zijn voor onderzoekers aan het begin van hun carriere, van wie de
publicaties nog weinig geciteerd zijn.
Onderzoekers gebruiken altmetrics daarnaast om extra informatie te geven in financieringsaanvragen
(Dinsmore 2014, Maestre 2014) en CV’s (Kwok 2013).

4.2 ONDERZOEKSINSTELLINGEN
Onderzoeksinstellingen kunnen altmetrics gebruiken om het effect van outreach-activiteiten bij te
houden en te evalueren: welke publicaties krijgen veel aandacht en via welke kanalen? Deze informatie
kan gebruikt worden om bijvoorbeeld voorlichting effectiever in te zetten, en onderzoekers te
stimuleren hun onderzoek via diverse kanalen breder bekend te maken.
Door altmetrics te koppelen aan een current research information system (CRIS), zoals Metis, Pure of
Converis, kan een completer overzicht worden verkregen over de impact van onderzoeksoutput, op
verschillende niveaus binnen de organisatie, dan mogelijk is op basis van alleen citatiescores.
Onderzoeksinstellingen kunnen altmetrics data ook tonen op de persoonlijke of facultaire pagina’s van
onderzoekers van de instelling.
Bij onderzoeksevaluaties wordt in toenemende mate belang gehecht aan valorisatie en maatschappelijke
relevantie van onderzoek. Dit staat onder andere beschreven in het vernieuwde Standaard Evaluatie
Protocol van de VSNU (VSNU 2015). Altmetrics zouden een bijdrage kunnen leveren aan de rapportage
en evaluatie van dergelijke vormen van impact, maar zoals eerder vermeld is er op dit moment nog niet
genoeg bekend over de betrouwbaarheid en kwaliteit van altmetrics data.
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4.3 UITGEVERS
Uitgevers kunnen altmetrics data, naast vanouds beschikbare citatie- en downloadcijfers, gebruiken om
beter inzicht te krijgen in het bereik van artikelen die ze publiceren, de segmenten van de markt waar de
meeste interesse is voor publicaties uit hun tijdschriften en de kanalen die het meest effectief zijn om
deze marktsegmenten te bereiken.
Door altmetrics data beschikbaar te stellen aan auteurs kunnen uitgevers hen een zo compleet mogelijk
beeld geven van de impact van hun artikelen. Hoewel de meeste altmetrics data, evenals citatiedata, in
principe ook buiten de uitgever om te verkrijgen zijn, trachten uitgevers meerwaarde te creeren voor
hun auteurs door deze gegevens in één overzicht bij elkaar te brengen. Daarnaast stellen de meeste
uitgevers downloadcijfers van hun artikelen niet publiekelijk beschikbaar, waardoor auteurs zijn
aangewezen op de uitgever voor deze informatie, en deze niet voor derden beschikbaar is. Een uitgever
als PLoS vormt hierop een van de weinige positieve uitzonderingen.
PLoS heeft daarnaast haar altmetrics applicatie als open source applicatie beschikbaar gesteld onder de
naam Lagotto. Uitgevers kunnen deze applicatie installeren en gebruiken om altmetrics data te tonen op
hun platform.

4.4 BIBLIOTHEKEN
Bibliotheken kunnen onderzoekers en onderzoeksinstellingen informeren over de mogelijkheden van
altmetrics. Dit kan zowel in voorlichting rond het vergroten van de zichtbaarheid van onderzoek (via
persberichten, blogs, social media etc) als in discussies over het meten van de impact van onderzoek,
waarbij nog vaak uitgegaan wordt van de journal impact factor als enige relevante maat. Ook kunnen
altmetrics een rol spelen in de selectie van een tijdschrift of repository om in te publiceren.
Daarnaast kunnen bibliotheken faciliteren dat altmetrics data worden weergegeven in een institutioneel
repository en current research information system (CRIS) om op die manier het bereik van de
onderzoeksoutput van een instelling zichtbaar maken, zowel naar buiten toe als naar onderzoekers zelf.
Bibliotheken kunnen ook een actieve dan wel adviserende rol spelen in het laten toekennen van DOIs
aan elektronische onderzoeksoutput, zodat altmetrics data verzameld kunnen worden.
Bibliotheken kunnen zelf actief altmetrics data verzamelen, bijvoorbeeld via de Altmetric Explorer of
Mendeley Institutional Edition, en deze informatie gebruiken als ondersteuning bij collectiemanagement
en het adviseren van onderzoekers.
Verschillende bibliotheken bieden online informatie over altmetrics, waaronder de
Universiteitsbibliotheken in Utrecht (Universiteitsbibliotheek Utrecht, 2012) en Leiden (van der Salm,
2014).
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5 CONCLUSIE
Altmetrics bieden de mogelijkheid om het gebruik van onderzoeksoutput op korte termijn in beeld te
brengen, in de periode kort na publicatie wanneer citatiecijfers nog niet beschikbaar zijn. Ook maken
altmetrics het mogelijk om het gebruik van andere vormen van onderzoeksoutput dan
wetenschappelijke artikelen te bepalen, en om te kijken naar gebruik in andere kringen dan uitsluitend
onder wetenschappers onderling. Individuele onderzoekers, onderzoeksinstellingen, uitgevers en
bibliotheken kunnen altmetrics inzetten en promoten voor het monitoren van de zichtbaarheid van
onderzoek. Er is nader onderzoek nodig naar de betrouwbaarheid en interpretatie van altmetrics data.
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OVERZICHT TOOLS / SITES
In tabel 2 staat een overzicht van alle tools en sites die in deze bijdrage zijn genoemd.
Peer review
Publons

https://publons.com

PubPeer

https://pubpeer.com

Repositories (data,
code)
FigShare

http://figshare.com

Zenodo

http://zenodo.org

GitHub

https://github.com

Posters, presentaties
Slideshare

http://www.slideshare.net

F1000 posters

http://f1000.com/posters

FigShare

http://figshare.com

Citaties
Scopus

http://www.scopus.com

Web of Science

http://webofknowledge.com

Google Scholar

http://scholar.google.com

Overig
Wikipedia

http://www.wikipedia.org

YouTube

https://www.youtube.com

USPTO (patenten)

http://www.uspto.gov

SourceFourge
(software)

http://sourceforge.net
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Overige tools/sites
identifiers
(ID nummers)
CrossRef (DOI)

http://www.crossref.org

arXiv (arXiv ID)

http://arxiv.org

PubMed (PMID)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

researcher ID/profiles
ORCID

http://orcid.org

ResearcherID

http://www.researcherid.com

Google Scholar
Citations

http://scholar.google.com/citations

citatie-context
Microsoft Academic
Search

http://academic.research.microsoft.com/

SocialCite

http://www.social-cite.org/

current research information systems (CRIS)
Metis

http://www.metisris.nl

Pure

http://www.elsevier.com/online-tools/research-intelligence/products-andservices/pure

Converis

http://converis.thomsonreuters.com

TABEL 2. TOOLS EN SITES GENOEMD IN DEZE BIJDRAGE. ALLE WEBADRESSEN (URLS) ZIJN IN MAART 2015 OP GELDIGHEID GECONTROLEERD
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