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Of het in een werksituatie is of privé, mensen hebben voortdurend voor allerlei doeleinden
informatie nodig. Soms heb je bepaalde heel praktische gegevens nodig. Hoe laat vertrekt
morgenochtend een trein naar Maastricht? Waar kan ik deze kamera het goedkoopst kopen?
Vaak heb je ook veel inhoudelijker informatie nodig. Dat kan zijn om al bestaande kennis aan
te vullen of te controleren, maar ook heel vaak om geïnformeerd te worden over nog tamelijk
onbekende onderwerpen.
Als je op zoek gaat naar informatie moet je voortdurend keuzes maken. De keuze hoe je vraag
af te bakenen, de keuze naar welk soort informatie je eigenlijk zoekt, de keuze waar je naar
dat soort informatie gaat zoeken, de keuze hoe je vervolgens precies gaat zoeken. Voor
sommige informatievragen – bijvoorbeeld voor die trein naar Maastricht – liggen de te maken
keuzes nogal voor de hand. Voor andere zul je veel meer moeten weten over
informatiesoorten, informatiebronnen, informatiecollecties, zoekhulpmiddelen en toe te
passen zoekstrategieën.
Hoewel sinds de opkomst van het web enorm veel informatie digitaal via internet beschikbaar
is, moeten we ons realiseren dat bibliotheken en mediatheken ook nog altijd heel veel
informatie in papieren vorm bieden. Niettemin zal deze tekst zich beperken tot digitale
zoekhulpmiddelen en technieken - ook voor die informatie "op papier". Anderzijds is lang
niet alle belangrijke informatie op internet gratis beschikbaar. Als je verantwoord informatie
wilt zoeken, is er dus heel wat meer dan alleen wat je met Google kunt vinden. Deze tekst
heeft dus zeker ook betrekking op bronnen en zoeksystemen waar niet iedereen zomaar gratis
bij kan, maar waar organisaties of bibliotheken vaak wel abonnementen voor hebben
afgesloten.
Een ander aspect van het zoeken naar informatie is de vraag in hoeverre je uiteindelijk
tevreden kunt zijn met wat je hebt gevonden. Hoe bepaal je of een zoekactie wel het optimale
resultaat heeft opgeleverd, in termen van relevantie van de gevonden informatie en van de
volledigheid waarmee de informatievraag kan worden beantwoord? In dat kader zullen we
ook aandacht besteden aan methoden hoe je die zoekresultaten nog kunt verbeteren.
*

Preprint van bijdrage aan Handboek Informatiewetenschap voor bibliotheek en archief.
Alphen aan den Rijn: Kluwer (te verschijnen najaar 2011)

Inhoud
1 Informatiesoorten en informatiebronnen
1.1.
Aard van de informatie
1.2.
Aard van de informatiecollecties
1.3.
Aard van de inhoud van de informatiebron
1.4.
Wel of niet op het web?
2 Informatiecollecties en hun zoekhulpmiddelen
2.1 Aard van de zoekhulpmiddelen
2.2 Niet altijd 1-op-1
2.3 Diversiteit aan zoekhulpmiddelen op internet
3 Zoekstrategie en zoekmethode
3.1
De zoekvraag
3.2
Zoektechnieken
3.3
Zoekmethoden
4 De zoekresultaten
4.1
Beoordeling van het resultaat van zoekacties
4.2
Verbeteren van de vangst
4.3
Verbeteren van de precisie
5 Tot slot

2
2
3
11
14
15
15
16
17
19
19
20
30
39
39
40
41
42

De informatie vinden die je zoekt

1

-2-

Eric Sieverts

Informatiesoorten en informatiebronnen

Om goed informatie te kunnen zoeken, moet je een duidelijk beeld hebben van het steeds
complexere informatielandschap, waarin steeds meer informatie steeds vaker, in meer
verschillende vormen, langs meer verschillende wegen beschikbaar is. Dat zal een algemeen
beeld zijn van de soorten informatie en de soorten informatiebronnen die er zijn. Daarnaast
heeft elke vakgebied en elk onderwerpsdomein ook weer zijn eigen specifieke informatiesoorten en informatiebronnen, maar daarop zullen we in een algemene tekst als deze uiteraard
maar heel beperkt kunnen ingaan. Ten behoeve van het overzicht proberen we de soorten
informatie en informatiebronnen eerst eens in categorieën in te delen. Dat gebeurt hier op
grond van een drietal verschillende indelingskarakteristieken:
− de aard van de informatie zelf,
− de aard van de informatiecollectie,
− de aard van de inhoud van de informatiebron.

1.1
Aard van de informatie
Een manier om informatiebronnen in categorieën in te delen, is dat te doen op basis van de
aard van de informatie. Onder meer afkomst, ontstaansgeschiedenis en doel vormen daarbij
belangrijke kenmerken. Hieronder vijf globale categorieën en een indicatie waarin die
gepubliceerd worden en in welke vorm ze voorkomen. Hoewel deze vijf categorieën hier vrij
algemeen zijn omschreven, kan men in de praktijk zeker nog wel eens iets tegenkomen dat
niet precies in één hiervan is onder te brengen. Omdat het hier alleen om het algemene beeld
gaat, is dat gelukkig niet bezwaarlijk.
1.1.1 Theorie.
Hierbij moet gedacht worden aan vastgelegde, uitgekristalliseerde kennis, opinies, inzichten,
meningen en dergelijke. Dit soort informatie is te vinden in allerlei verschillende soorten
"documenten": onder meer in leerboeken, handboeken en monografieën, in (vak)encyclopedieën (ook de Wikipedia), in overzichtsartikelen (reviews) en stand-van-zaken publicaties en
ook in FAQ’s. FAQ's (documenten met antwoorden op "frequently asked questions") zullen
meestal uitsluitend in digitale vorm beschikbaar zijn, alle andere genoemde documentsoorten
kunnen zowel op papier als in digitale vorm voorkomen.
1.1.2 Onderzoeksresultaten.
Dit betreft de resultaten van allerlei soorten onderzoek. Het kan daarbij gaan om echt
proefondervindelijk onderzoek (experimenten, observaties van proefpersonen, resultaten van
enquêtes en dergelijke), om uitkomsten van theoretische berekeningen en modellen, om
resultaten van computersimulaties, om beschrijvingen en rapportages van praktische
toepassingen, om de neerslag van praktische ervaringen en know-how. Dit wordt voor het
grootste deel gepubliceerd in artikelen in wetenschappelijke en vaktijdschriften. Veel daarvan
zijn niet alleen op papier beschikbaar, maar ook digitaal, zij het meestal niet voor iedereen
gratis toegankelijk. Daarnaast zijn onderzoeksresultaten te vinden in congresbijdragen, in
rapporten, in proefschriften, in projectbeschrijvingen en projectverslagen, in preprints
(voorpublicaties van in officiële tijdschriften te verschijnen publicaties) en soms zelfs op
weblogs, discussielijsten en nieuwsgroepen.
1.1.3 Bestuurlijke informatie.
Hierbij gaat het om allerlei soorten informatie die voortvloeit uit bestuursprocessen van de
overheid of die ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming is verzameld of opgesteld.
Gedacht kan worden aan bestemmingsplannen, streek- en structuurplannen, planologische
kernbeslissingen (PKB), milieueffectrapportages (MER), gemeentelijke bouwvergunningen,
wetgeving, kadastrale gegevens, parlementaire stukken en dergelijke. Voor een deel wetgeving, kadastrale informatie, parlementaire informatie - wordt dit op tamelijk
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georganiseerde wijze toegankelijk gemaakt, zowel in papieren als in digitale vorm. Voor een
ander deel geldt dit maar in zeer beperkte mate; het ligt vaak alleen maar fysiek ter inzage of
het wordt - wel in toenemende mate - vrij ongestructureerd en op heel uiteenlopende manieren
in digitale vorm door overheidsorganisaties via internet beschikbaar gesteld.
1.1.4 Gegevens, feiten, naslag.
Dit is een type informatie dat enigszins verwant is aan de eerdere categorie "theorie". Het
specifieke verschil is, dat het hier gaat om concrete feiten en weetjes, zoals de prijs van een
bepaald product, een telefoonnummer, het aantal medewerkers van een bepaald bedrijf, het
aantal inwoners van Frankrijk in 1880, de geboortedatum van een bepaald persoon, de smelttemperatuur van een bepaalde stof. Het zijn veelal numerieke en feitelijke gegevens die alleen
binnen hun specifieke context betekenis hebben. Dit soort informatie is soms te vinden op
webpagina’s met specifieke product- en bedrijfsgegevens en dergelijke. Voor een belangrijk
deel wordt het echter gepubliceerd in geaggregeerde vorm, in databases of overzichtswerken
met gegevens over personen, bedrijven en organisaties, in databases of tabellenboeken met
fysisch-chemische, mechanische, materiaal- en toxische eigenschappen, op websites met
vergelijkende gegevens van consumentenproducten enzovoort. De beschikbare gegevens zijn
meestal uit andere bronnen verzameld, vaak op juistheid of kwaliteit beoordeeld en in
gestandaardiseerde vorm gepresenteerd. Daarnaast is dit soort informatie ook te vinden in
statistieken, adresboeken, encyclopedieën en biografieën en ook soms in normen, octrooien,
data-archieven en FAQ’s.
1.1.5 Nieuws.
Hieronder verstaan we actuele, tijdgebonden berichten op allerlei terreinen: politiek, populair,
sportief, financieel-economisch, bedrijfsmatig en dergelijke. Dit nieuws wordt vooral
gepubliceerd in dag- en weekbladen, als persberichten, in vakspecifieke nieuwsbladen, in
attenderingsbulletins en op sommige discussielijsten en vakgerichte weblogs. Van de
klassieke nieuwsbronnen als dag- en weekbladen bestaan naast de papieren versies steeds
vaker tamelijk volledige digitale versies. Daarnaast bestaan er steeds meer nieuwsbronnen die
uitsluitend in digitale vorm beschikbaar zijn. Datgene van deze bronnen dat in databases
wordt opgenomen, blijft meestal ook op de langere termijn - als de actualiteitsperiode voorbij
is - nog beschikbaar (ook al is het dan "oud nieuws"). Datgene wat alleen als nieuwsbericht op
websites staat, kan echter zeer vergankelijk zijn als zo'n site geen archief heeft - elke dag is er
weer vers nieuws dat voor het oude in de plaats komt.

1.2
Aard van de informatiecollecties
Collecties (of bronnen) van informatie kunnen ook worden ingedeeld op basis van de mate
van oorspronkelijkheid van de informatie en van de mate waarin gegevens uit diverse andere
bronnen zijn verzameld en samengevat (de mate van "aggregatie" van de informatie). De
aanduidingen "primair", "secundair" en "tertiair" die we hier zullen gebruiken die
verschillende mates van aggregatie, hebben helaas niet in elke context dezelfde betekenis. Zo
wordt in sommige kringen over "primaire informatie" gesproken, wanneer het gaat om
(primaire) onderzoeksgegevens - de feitelijke uitkomsten van experimenten of enquêtes of de
resultaten van archiefonderzoek. Eventuele publicaties die op basis hiervan worden
geschreven, noemt men dan al "secundair". In de context van informatiecollecties zullen we
dergelijke publicaties echter juist nog primaire publicaties of bronnen noemen en de
aanduiding "secundair" reserveren voor daarvan afgeleide soorten bronnen.
1.2.1 Primaire informatiebronnen.
Hieronder worden die informatiebronnen verstaan, waarin informatie in zijn oorspronkelijke
vorm wordt gepubliceerd. Daaronder vallen veel van de bronnen die in de vorige indeling (zie
1.1) zijn gerubriceerd onder "onderzoeksresultaten", onder "nieuws" en voor een deel ook wel
onder "theorie". Het zijn artikelen die in kranten, tijdschriften, vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd. Daarnaast kan het onder meer gaan om boeken,
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rapporten, congresbijdragen, octrooien, standaarden, preprints, projectbeschrijvingen,
biografieën, product- en bedrijfsgegevens. Artikelen verschijnen van oudsher in papieren
kranten en tijdschriften. Vele daarvan hebben ook digitale versies die op de websites van hun
uitgevers te vinden zijn. Sommige tijdschriften, zogenaamde E-zines, verschijnen zelfs alleen
in digitale vorm op het web. Ook projectbeschrijvingen, preprints, rapporten en product- en
bedrijfsgegevens zijn steeds vaker voornamelijk op de websites van individuele organisaties
te vinden. Daarnaast bestaan er op het web steeds meer archieven - ook wel "repositories"
genoemd - met wetenschappelijke artikelen en preprints. Daarnaast zijn op websites nog
allerlei andere soorten informatie "in oorspronkelijke vorm" te vinden die we als primaire
informatiebronnen kunnen beschouwen.
1.2.2 Secundaire informatiebronnen.
Informatie uit primaire bronnen wordt vaak op erg versnipperde wijze aangeboden, in
individuele kranten en tijdschriften, op afzonderlijke websites, in losse boeken of rapporten.
Om daar toch enig overzicht over te houden, zijn zogenaamde secundaire informatiebronnen
ontstaan, waarin gegevens over primaire informatie worden verzameld. De eerste hiervan
dateren al uit het begin van de 19de eeuw 1 . Secundaire informatiebronnen zijn vrijwel altijd
gericht op een specifiek inhoudelijk thema (bijvoorbeeld "de psychologie" of "de reclame"),
op een bepaald type primaire documenten (bijvoorbeeld rapporten), op een bepaald soort
informatie (bijvoorbeeld bedrijfsgegevens of toxische eigenschappen) of op de collectie
primaire informatie die op een bepaalde plaats aanwezig is (bijvoorbeeld een catalogus met
het boekenbezit van een bepaalde bibliotheek). De inhoudelijke thema's van secundaire
bronnen kunnen vrij breed zijn, zoals de zojuist gegeven voorbeelden van "de psychologie" en
"de reclame", maar ook heel specialistisch, zoals "Google Books" (d.w.z. artikelen over dit
onderwerp) of "de nachtvlinders van Nederland en België".
Secundaire bronnen bevatten meestal niet de complete primaire informatie, maar alleen een
extract daaruit, vaak in gestandaardiseerde vorm gepresenteerd. Elke beschrijving van een
primair informatie-item heeft daarin dus dezelfde structuur. Daarbij hoort ook een verwijzing
naar de vindplaats van de primaire informatie zelf. Dat is zeker het geval bij bibliografische
databases (zie 1.3.1) en bij bibliotheekcatalogi (bijvoorbeeld een planknummer), maar
natuurlijk ook bij onderwerpsgidsen op internet (via een web-link). Verder bieden ze de
gebruiker vaak toegevoegde waarde door eveneens gestandaardiseerde, niet in die vorm in de
primaire informatie zelf aanwezige karakteriseringen van de betreffende informatie,
bijvoorbeeld met trefwoorden en gestandaardiseerde formele beschrijvingselementen
(bijvoorbeeld de taal van de oorspronkelijke publicatie). Tezamen worden dit wel "metadata"
genoemd.
Voorbeelden van dit type informatiebronnen zijn vakbibliografieën, bibliografische databases,
onderwerpsgidsen of webwijzers op internet (resource guides), directories, adresboeken,
tabellenboeken en bestanden met bedrijfsgegevens of materiaaleigenschappen. Tot deze
categorie kunnen ook nog wat twijfelgevallen gerekend worden, die soms ook als primaire
bronnen worden beschouwd, zoals overzichtsartikelen of het soort publicaties dat wel als
"annual reviews" wordt aangeduid en ook bijvoorbeeld FAQ's en encyclopedieën. Zij
bevatten geen oorspronkelijke informatie die niet al elders in primaire bronnen te vinden is,
maar ze missen anderzijds vrijwel altijd de gestandaardiseerde vorm en additionele
karakterisering die een belangrijk kenmerk van veel secundaire bronnen is. Bovendien
worden ze meestal - net als primaire informatie - in de vorm van (wetenschappelijke)
tijdschriftartikelen of boeken gepubliceerd. Daarnaast mogen ook vakgerichte weblogs (dit in
tegenstelling tot de grote meerderheid aan persoonlijke weblogs) tot secundaire bronnen
gerekend worden. Veelal worden daarin berichten en meningen doorgegeven, met verwijzing
1

Deze datering heeft vooral betrekking op onderwerpsgerichte secundaire bronnen, ook wel
bibliografieën, referaattijdschriften of abstracttijdschriften genoemd. Van bibliotheekcatalogi, ook een
vorm van secundaire bron, bestaan al veel oudere voorbeelden.
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naar webpagina's waarop die berichtgeving of mening gefundeerd is. (Hetgeen overigens in
toenemende mate zelf ook weer weblog-berichten zijn).
Tabel 1
Voorbeelden van verschillende soorten secundaire informatiebronnen uit het vakgebied van
de informatieprofessional (URL's gecontroleerd juni 2011).
soort secundaire
bron
vakbibliografieën

bibliografische
databases

resource guides

weblogs

annual reviews &
overzichtsartikelen

productoverzichten

adresgidsen

voorbeelden
- Scholarly Electronic Publishing Bibliography, Charles W. Bailey,
Jr. (http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html)
- Bibliography of the history of information science and technology
(http://www.libsci.sc.edu/BOB/istchron/Isbiblio5.pdf)
- Bibliography on evaluating web information
(http://eagle.lib.vt.edu/help/instruct/evaluate/evalbiblio.html)
- Google Book Search Bibliography, Charles W. Bailey, Jr.
(http://www.digital-scholarship.com/gbsb/gbsb.htm)
- Current Cites, Roy Tennant
(http://lists.webjunction.org/currentcites/)
- LISA (Library & Information Science Abstracts)
- LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts)
(http://www.libraryresearch.com/)
- ISTA (Information Science & Technology Abstracts)
- Librarians' Resource Centre
(http://www.sla.org/chapter/ctor/resources/lrc/cover.htm)
- Internet Library for Librarians
(http://www.itcompany.com/inforetriever/)
- Information Quality WWW Virtual Library
(http://www.ciolek.com/WWWVL-InfoQuality.html)
- Google'world (http://google.indicateur.biz/)
- Internet News (http://www.websearchguide.ca/netblog/)
- SearchengineLand weblog (http://searchengineland.com/)
- INFOdocket (http://infodocket.com/)
- ResourceBlog (http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/)
- Annual review of information science & technology (ARIST)
(http://www.asis.org/Publications/ARIST/)
- Encyclopedia of library & information sciences
(http://www.routledge.com/books/details/9780849397127/)
- Handboek informatiewetenschap (http://www.iwabase.nl/iwabase/?)
- Software for building and editing thesauri
(http://www.willpowerinfo.co.uk/thessoft.htm)
- Library Automation Systems / Vendors on the WWW
(http://www.libinfo.com/vendors-systems.html)
- Search Tool Product Listings
(http://www.searchtools.com/tools/tools.html)
- Bibliotheek software: leveranciers, produkten
(http://www.librarysoftware.info/)
- Library Associations Around the World
(http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/iro/intlassocorgconf/librar
yassociations.cfm)
- Wegwijzer naar bibliotheek- en documentatiediensten
(http://www.kb.nl/bibliotheekgids/index.html)
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1.2.3 Tertiaire informatiebronnen.
Zoals informatie uit primaire bronnen verzameld en geaggregeerd wordt in secundaire
bronnen, zo zijn er ook bronnen waarin gegevens over secundaire bronnen worden verzameld.
Dit worden wel tertiaire informatiebronnen genoemd. Hieronder vallen in de eerste plaats
"bibliografieën van bibliografieën" (vooral voor gedrukt materiaal - bijvoorbeeld de door
Wilson uitgegeven "Bibliographic Index") en database-guides, zoals de toonaangevende
“Gale directory of databases”. In die laatste worden, naast gegevens over secundaire digitale
bronnen, overigens ook gegevens over verzamelbronnen met primaire informatie opgenomen.
Voor op internet aanwezige gratis databases en gespecialiseerde zoekmachines, bestaat ook
een overzicht onder de naam "Complete Planet". Op het moment van schrijven zijn daarin
ruim 70.000 databases en gespecialiseerde zoekmachines beschreven. Daarnaast bestaan op
internet enkele overzichten van onderwerpsgidsen die tot dit type gerekend kunnen worden
(bijvoorbeeld: WWW Virtual Library en Startnederland.nl). Helaas is hun dekking vaak vrij
beperkt. In de WWW Virtual Library wordt een beperkt aantal op kwaliteit geselecteerde
onderwerpsgidsen onder één paraplu gebracht. In Startnederland.nl zijn vele duizenden
startpagina-achtige sites in Nederland en België verzameld (zie ook 2.1).
1.2.4 De keten "primair - secundair - tertiair"
Ter illustratie een paar voorbeelden uit de keten van primair tot tertiair (of omgekeerd).
1. Een wetenschappelijk artikel
Het Open Access tijdschrift "Journal of Psychiatry & Neuroscience" stelt de in het tijdschrift
gepubliceerde artikelen (primaire informatiebronnen) ook in PDF beschikbaar op zijn
website. Daar kunnen ook alle in het tijdschrift gepubliceerde artikelen worden doorzocht.

Figuur 1: Voorbeeld van een tijdschriftwebsite met een daar aangeboden artikel
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Gegevens van de artikelen uit dit tijdschrift (en uit vele honderden andere tijdschriften)
worden onder meer opgenomen in de bibliografische databases Medline (medische literatuur)
en PsycInfo (psychologie en psychiatrie) - twee secundaire informatiebronnen.

Figuur 2: Voorbeeld van de bibliografische beschrijving van hetzelfde artikel in de PubMedversie van Medline en in PsycInfo
Het PsycInfo-voorbeeld laat direct zien dat aan het artikel onder meer gestandaardiseerde
trefwoorden (descriptoren uit een thesaurus) worden toegekend, alsmede aanduidingen van de
"populatie" waarover dit artikel gaat (mannen en vrouwen die in een ziekenhuis of kliniek zijn
opgenomen) en tot welke leeftijdscategorie die behoren. Deze gegevens zijn in zo
gestandaardiseerde vorm niet in de artikelen zelf aanwezig (in de primaire bronnen).
In het PubMed-voorbeeld worden de gestandaardiseerde trefwoorden waarmee het artikel
gekarakteriseerd is, niet meteen al getoond. Standaard toegevoegde karakteristieken bieden
ook de mogelijkheid zoekacties op allerlei additionele criteria in te perken. Dit voorbeeld
illustreert de steeds algemener geboden mogelijkheid om direct door te linken naar de "fulltext", de primaire bron.
Nadere gegevens over de secundaire bron "PsycInfo" zijn te vinden in de "Gale directory of
databases", een tertiaire informatiebron.
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Figuur 3: Voorbeeld van beschrijving van PsycInfo in de Gale directory

2. Bedrijfsinformatie
Allerlei gegevens over het bedrijf "Ballast Nedam" zijn op de website van het bedrijf te
vinden - een primaire informatiebron. Welke dat zijn en hoe makkelijk die bij elkaar te halen
zijn, kan echter nog wel eens veranderen bij herstructurering van de website en zal zeker
tussen bedrijven onderling sterk verschillen.

Figuur 4: Voorbeeld van de website van Ballast Nedam
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Gegevens over bedrijven zijn opgenomen in allerlei verschillende databases met
bedrijfsinformatie, de secundaire bronnen.

Figuur 5: Voorbeeld van de beschrijving van Ballast Nedam in de "Company Intelligence"
database en in (de gratis versie van) "ABC Online"
In de uitgebreidere "Company Intelligence" database wordt van alle opgenomen bedrijven
dezelfde informatie op dezelfde wijze gepresenteerd.
Nadere gegevens over de secundaire bron "ABC Online" zijn te vinden in de "Gale directory
of databases", een tertiaire informatiebron.
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Figuur 6: Voorbeeld van beschrijving van ABC Online in de Gale directory

3. Productinformatie op internet
Gegevens over een softwarepakket voor Computer Aided Design voor architecten "Chief
Architect", op de website van de leverancier is te beschouwen als primaire informatie.
Gegevens over websites op het terrein van Computer Aided Design, ook van commerciële
producten, zijn onder meer opgenomen in "The CAD WWW Virtual Library" - een
secundaire informatiebron. Op een vervolgpagina met gegevens over software voor
architecten is een link naar het genoemde softwarepakket te vinden.
De "CAD WWW Virtual Library" op zijn beurt is te vinden in de overkoepelende "WWW
Virtual Library", een tertiaire informatiebron.
Uit deze voorbeelden blijkt dat de toegevoegde waarde van de secundaire informatiebronnen
is gelegen in het feit dat ze:
− gegevens van een groot aantal geselecteerde primaire bronnen kunnen bevatten
− aan die gegevens vaak gestandaardiseerde kenmerken toevoegen, op basis waarvan
die informatie beter (d.w.z. vollediger én preciezer) gevonden kan worden.
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Figuur 7: Voorbeeld van de productinformatie van "Chief Architect", de beschrijvingen van
producten in de secundaire CAD WWW Virtual Library en de vermelding van de CAD WWW
Virtual Library in de overkoepelende WWW Virtual Library

1.3
Aard van de inhoud van de informatiebron
Voor informatie die is opgenomen in databases of andere goed doorzoekbare systemen, is ook
een indeling mogelijk op basis van de aard van de daarin opgenomen informatie. De
specifieke vorm en de structuur van de gegevens in die databases bepalen namelijk voor een
belangrijk deel de zoekmogelijkheden en de zoekmethoden die je kunt toepassen. Dit leidt tot
een indeling in databases met bibliografische informatie, met full-text informatie en met
feitelijke gegevens. Gezien de aard van deze indelingskarakteristiek, worden hierbij systemen
uitgesloten waarin informatie toegankelijk wordt gemaakt via lijstjes hyperlinks in navigeerbare systematische indelingen. Daardoor passen niet alle in de twee andere indelingen
genoemde soorten informatie (bronnen) in deze driedeling.
1.3.1 Bibliografische databases
Dit zijn databases met informatie die vrijwel altijd behoort tot de categorie secundaire
informatiebronnen (zie 1.2.2), maar die niet die hele categorie omvat. In bibliografische
databases wordt informatie over diverse soorten primaire publicaties verzameld en
doorzoekbaar gemaakt. Daarbij kan hetzij een specifiek inhoudelijk thema, hetzij een bepaald
type primaire documenten, hetzij een bepaalde fysieke collectie als verzamelcriterium zijn
genomen. Voorbeelden van dergelijke bibliografische databases zijn onder meer:
− bibliotheekcatalogi (zie bijvoorbeeld de overkoepelende catalogus van 10.000den
Amerikaanse en Europese bibliotheken onder de naam Worldcat op
http://www.worldcat.org/)
− de database ERIC (artikelen en rapporten op het gebied van onderwijs en
opvoedkunde; vrij toegankelijk op http://www.eric.ed.gov/),
− de database Medline (artikelen op het brede terrein van geneeskunde en gezondheid;
onder de naam PubMed vrij toegankelijk op http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/),
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−

de database PsycInfo (artikelen en boeken op het gebied van psychologie en
psychiatrie - betaald abonnement)
− de database LISTA (artikelen op het terrein van bibliotheek en informatiewetenschap;
vrij toegankelijk op http://www.libraryresearch.com/)
− MD Info (artikelen en berichten over zakelijke en consumentenmarkten; alleen tegen
betaald abonnement toegankelijk op http://www.mdinfo.nu/ - veel grote mediatheken
en bibliotheken hebben zo'n abonnement),
− Picarta (bij Nederlandse bibliotheken beschikbare boeken en tijdschriftartikelen;
alleen tegen betaald abonnement toegankelijk op http://picarta.nl/ de meeste grote
mediatheken en bibliotheken hebben zo'n abonnement).
(Zie ook de voorbeelden van Pubmed en PsycInfo in 1.2.4).
In dit soort databases kan meestal gezocht worden op trefwoorden, op woorden uit titels en
samenvattingen van de oorspronkelijke publicatie (dat laatste ontbreekt meestal in bibliotheekcatalogi), op auteursnamen en op diverse formele kenmerken van de oorspronkelijke
publicatie, zoals taal, jaar van uitgave e.d. Hoewel de databases niet de volledige inhoud van
de oorspronkelijke artikelen bevatten, zijn er wel steeds meer systemen waarmee direct kan
worden doorgelinkt naar elders beschikbare digitale versies van die volledige teksten, zogenaamde reference linking (zie ook figuur 2). De toegang tot die volledige teksten is vaak nog
voorbehouden aan gebruikers/organisaties die daarvoor een licentie of abonnement hebben, of
tegen betaling van niet onaanzienlijke bedragen per artikel. Er is echter ook een groeiend
aantal zogenaamde Open Access tijdschriften, waarvoor geen betaald abonnement nodig is.
1.3.2 Full-text databases
Dit zijn databases met informatie die vrijwel altijd tot de categorie primaire informatiebronnen behoort, maar die zeker niet die hele categorie omvat. Het zijn databases waarin
volledige publicaties zijn verzameld en doorzoekbaar gemaakt, die veelal afkomstig zijn uit
meer gelijksoortige primaire bronnen. Deze primaire bronnen beperken zich meestal tot
artikelen uit kranten, tijdschriften en andere periodiek verschijnende publicaties. Daarbij
kunnen onder meer de volgende verzamelcriteria gehanteerd zijn: een inhoudelijk thema
(bijvoorbeeld bedrijfseconomisch nieuws of biomedische wetenschappelijke artikelen), een
bepaald type bronnen (bijvoorbeeld Nederlandse krantenartikelen) of de uitgaven van een
bepaalde uitgever (bijvoorbeeld de inhoud van meer dan 1500 wetenschappelijke tijdschriften
van Elsevier Science). Daarnaast zijn er ook full-text databases met de volledige inhoud van
(vak-) encyclopedieën, (leer)boeken, rapporten, wetteksten en dergelijke.
Enkele voorbeelden van dergelijke full-text databases/zoekmachines:
− Google Scholar (full-text van wetenschappelijke tijdschriftartikelen, aangevuld met
gegevens uit bibliografische databases - http://scholar.google.com/),
− Scirus (full-text van wetenschappelijke tijdschriftartikelen van vooral ElsevierScience
en van wetenschappelijke websites, aangevuld met gegevens uit bibliografische
databases - http://scirus.com/).
− LexisNexis Newsportal (artikelen uit landelijke en regionale dagbladen - betaald
abonnement),
− SDU OpMaat (Nederlandse wet- en regelgeving, jurisprudentie en officiële
publicaties - betaald abonnement http://opmaat.sdu.nl/),
− Ebsco Business Source Elite (artikelen uit vaktijdschriften met zakelijke informatie betaald abonnement),
− E-LIS: E-prints in Library and Information Science (volledige artikelen op het terrein
van bibliotheek en informatiewetenschap; vrij toegankelijk op
http://eprints.rclis.org/),
− Vier-eeuwen-kranten (gedigitaliseerde Nederlandse kranten van voor 1940 - vrij
toegankelijk op http://kranten.kb.nl/).
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Het doel van dit soort databases kan vaak tweeledig zijn:
− Het bieden van een zo groot mogelijk aantal zoekingangen door alle woorden in de tekst
doorzoekbaar te maken, zodat informatie op zeer gedetailleerd niveau terug te vinden is.
De presentatie van de gevonden tekst is vaak in eenvoudige opmaak, niet zoals het er in
een overeenkomstige papieren verschijningsvorm uitzag, en zonder illustraties. Een
voorbeeld hiervan is LexisNexis Newsportal.
− Het bieden van digitale documentlevering, waarbij wordt gestreefd naar een optimale
digitale uiterlijke verschijningsvorm. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat de publicaties in
PDF-formaat als exacte copie van een papieren uitgave beschikbaar zijn. Ook wordt vaak
een bladerfunctie aangeboden, op basis van de inhoudsopgave van dat papieren product.
In steeds meer full-text systemen worden intussen deze beide doelen gelijktijdig nagestreefd.
De bovengegeven voorbeelden bieden weliswaar primaire informatie, maar wel al
geaggregeerd, dat wil zeggen dat het materiaal is verkregen van de uitgevers of aanbieders
van afzonderlijke primaire bronnen. In dit soort systemen kan meestal alleen gezocht worden
op woorden zoals die in de volledige tekst van de artikelen zelf voorkomen. In sommige
gevallen ook specifiek op woorden uit titels of koppen en op auteursnamen. Slechts in
uitzonderlijke gevallen ook op toegekende trefwoorden. In zekere zin kunnen ook de grote
zoekmachines op internet tot deze categorie worden gerekend. Zij doorzoeken immers ook
volledige teksten en bieden directe links naar de betreffende documenten (webpagina’s,
PDFdocumenten en dergelijke). Zie hiervoor ook paragraaf 1.4.
1.3.3 Bestanden met feitelijke gegevens
Dit zijn databases waarvan de inhoud niet uit tekstdocumenten bestaat, maar uit
gestructureerd opgeslagen en gepresenteerde feitelijke gegevens. Het merendeel van deze
informatie zal in principe als secundair moeten worden aangemerkt. Het is in de meeste
gevallen geaggregeerde, gestandaardiseerde en vaak ook geëvalueerde en op betrouwbaarheid
beoordeelde informatie die is ontleend aan andere, soms heel diverse, meestal primaire
bronnen. Wat voor soort bronnen dat zijn, is afhankelijk van de aard van de opgenomen
gegevens. Gegevens in een bestand met bedrijfsgegevens kunnen gebaseerd zijn op bij
bedrijven opgevraagde jaarverslagen, op gegevens op de websites van bedrijven of op
gegevens die een bedrijf op grond van wettelijke voorschriften bij een overheidsorganisatie
heeft ingediend of heeft openbaar gemaakt. Gegevens in een materiaalkundig bestand zullen
vaak gebaseerd zijn op resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat oorspronkelijk is
gepubliceerd in artikelen en congresverslagen of in afzonderlijk uitgegeven tabellenboeken.
Enkele voorbeelden:
− CBS Statline (statistische gegevens over Nederland - http://statline.cbs.nl/statweb/)
− Euromonitor (markt- en economische informatie per land, bedrijfsinformatie etc. betaald abonnement),
− Reach (bedrijfsgegevens van Nederlandse bedrijven - betaald abonnement),
− Edgar - USA Corporate Financial Records (http://www.sec.gov/edgar.shtml),
− Beilstein Facts (fysische en chemische gegevens van organisch chemische stoffen betaald abonnement),
− Hazardous Substances Databank (toxicologische gegevens - onderdeel van Toxnet:
http://toxnet.nlm.nih.gov/),
− Internet Movie Database - IMDB (gegevens over films, acteurs, regisseurs etc.:
http://www.imdb.com/)
− FUNDA (gegevens over te koop staande huizen: http://www.funda.nl/)
− Wieowie (personen - vooral uit social media: http://wieowie.nl/).
Voor het zoeken in dit soort systemen en bij het presenteren van gevonden gegevens wordt
vaak gebruik gemaakt van de sterk gestructureerde vorm van de beschikbare gegevens. Je
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kunt het vaak beschouwen als een soort spreadsheets. Vaak kunnen gegevens ook rechtstreeks
in een spreadsheetprogramma gedownload worden.
In het kader van het semantisch web stelt een groeiend aantal organisaties - ook overheden gegevens uit de eigen bestanden in een standaard formaat op internet beschikbaar als
onderdeel van het Linked Open Data initiatief. Dit gebeurt niet in de vorm van door mensen
doorzoekbare databases, maar is bedoeld om computersystemen van elkaars gegeven te laten
gebruikmaken.

1.4
Wel of niet op het web?
Nu het web voor vrijwel iedereen de belangrijkste bron van (externe) informatie vormt, valt
naast de drie genoemde soorten indelingen nog een vierde voor te stellen, namelijk een
indeling in wel en niet op het web aanwezige informatie. Daaraan kleeft echter het bezwaar
dat het moeilijk is eenduidig te definiëren wat wordt bedoeld met "op het web aanwezig".
Vrijwel alle digitale informatie is namelijk op één of andere manier wel via het web
bereikbaar. Maar veel daarvan is opgeslagen in afzonderlijke databases die elk apart
doorzocht moeten worden. En veel darvan is alleen toegankelijk voor hen die persoonlijk, via
hun werkgever, via hun onderwijsinstelling of via een (andere) bibliotheek een licentie
hebben voor toegang en gebruik van de betreffende informatie. Dat alles maakt zo’n indeling
tamelijk zinloos.
Toch is het web wel degelijk een uiterst belangrijke bron van informatie. Met die uitspraak
doelen we dan echter op al die gewone, vrij toegankelijke webpagina's en andere types
documenten, die rechtstreeks via URL's en hyperlinks bereikbaar zijn. Dat is de informatie die
met de grote zoekmachines als Google, Yahoo of Bing te vinden is. Die informatie vormt wel
degelijk een heel speciale eigen categorie, omdat die informatie vrij toegankelijk is en omdat
daarnaar met één en hetzelfde zoekhulpmiddel – namelijk die zoekmachines – gezocht kan
worden. Minstens even speciaal is dat de aard van de zo gevonden informatie dwars door alle
categorieën heen loopt die we hiervoor hebben onderscheiden. Van al die categorieën omvat
het ook maar een tamelijk beperkt deel. Bovendien onttrekt een flink deel van de webinformatie zich aan indeling volgens die eerdere indelingscriteria. Een groot deel van deze
informatie is ook niet op andere plekken en manieren te vinden. Verder heeft een belangrijk
deel ervan maar een korte levensduur en is het daarna vaak definitief verdwenen.
Tot slot van deze paragraaf nog wat cijfers ter illustratie. De daarbij genoemde aantallen zijn
juni 2011 gemaakte schattingen.
− Een grote zoekmachine als Google bevat vele 100-en miljarden vrij toegankelijke
webdocumenten (webpagina’s, PDF’s, Word-documenten, powerpoints e.d.).
− Volgens CompletePlanet zijn er op het web ongeveer 70.000 vrij toegankelijke
gespecialiseerde zoekmachines en databases (NB: dat aantal is al vijf jaar niet meer
bijgewerkt).
− Volgens de Gale directory of databases zijn er ongeveer 25.000, grotendeels alleen
tegen betaling of abonnement toegankelijke, doorzoekbare databases.
− De bij het zoeksysteem van LexisNexis tegen betaling toegankelijke databases
bevatten ongeveer 5 miljard geselecteerde items (grotendeels full-text).
− De bij het zoeksysteem van Dialog tegen betaling toegankelijk databases bevatten
ongeveer 4 miljard geselecteerde items (bibliografisch, full-text, en feitelijke
gegevens).
− De grote algemene webgidsen, Open Directory en Yahoo Directory, bevatten links
naar 4 - 5 miljoen websites.

De informatie vinden die je zoekt

2

-15-

Eric Sieverts

Informatiecollecties en hun zoekhulpmiddelen

In het vorige hoofdstuk zagen we dat de begrippen informatiesoort en informatiebron nogal
dicht tegen elkaar aan zaten. Je zou kunnen zeggen dat de informatiebronnen de meer
concrete systemen zijn, waarin “exemplaren” (boeken, krantenartikelen, foto’s) van één of
meer informatiesoorten verzameld en aangeboden worden. In zekere zin zijn
informatiebronnen dus – meestal virtuele – collecties van dergelijke exemplaren. Zulke
informatiecollecties zijn natuurlijk pas nuttig als er ook een zoekhulpmiddel bij is waarmee je
de daarin opgeslagen informatie ook metterdaad kunt vinden en er toegang toe kunt krijgen.
Vrijwel elke informatiecollectie heeft dus ook een zoeksysteem dat daar bij hoort. Een paar
voorbeelden:
− een bibliotheekcatalogus is een collectie beschrijvingen van de boeken en andere
objecten in een bibliotheek of mediatheek, met daarbij een zoeksysteem om te kunnen
zoeken naar boeken van een bepaalde auteur, over een bepaald onderwerp, uit een
bepaald jaar en dergelijke;
− de database van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (op Funda.nl) bevat een
collectie gegevens en beschrijvingen van huizen die op dat moment te koop zijn, met
daarbij een zoeksysteem waarmee je kunt selecteren en zoeken op specifieke
kenmerken die voor kopers van huizen van belang zijn;
− de Newsportal van LexisNexis bevat een collectie teksten van Nederlandse
krantenartikelen, met daarbij een zoeksysteem dat er vooral op gericht is om artikelen
over bepaalde onderwerpen te kunnen vinden, maar waar je je bijvoorbeeld ook tot
een bepaalde krant kunt beperken;
− ook een webzoekmachine als Google is een zoekhulpmiddel dat bij een bepaalde
collectie hoort, namelijk de collectie van zoveel mogelijk – intussen al enkele
honderden miljarden – webpagina’s en andere op het web aanwezige documenten
(PDF’s, Word-documenten, PowerPoints e.d.) die wereldwijd toegankelijk zijn.

2.1
Aard van de zoekhulpmiddelen
Uit de voorbeelden in de inleiding van dit hoofdstuk kon je al afleiden dat zoekhulpmiddelen
ook hun eigen karakteristieken en hun eigen specifieke zoekmogelijkheden hebben, die direct
aansluiten bij de aard en het doel van de informatie die in de bijbehorende collectie zit. Het
zoeksysteem van een bibliotheekcatalogus biedt andere mogelijkheden dan een
webzoekmachine; het zoeksysteem van Funda.nl zit heel anders in elkaar dan dat van de
krantendatabase in Newsportal.
Wil je goed naar informatie zoeken, dan zul je dus een duidelijk idee moeten hebben van de
informatiesoort(en) waarnaar je op zoek bent, in welke informatiecollecties die te vinden zijn
en hoe je de specifieke zoekhulpmiddelen gebruikt die bij die informatiecollecties horen.
Ook al kunnen er op detailniveau dus heel veel verschillen zijn tussen de diverse
zoeksystemen, wat meer globaal kijkend kun je ze toch tot een paar basistypen terugbrengen:
1. Waar je bij het woord “zoeksysteem” waarschijnlijk het eerst aan denkt, zijn de systemen
met zoekhokjes, waarin de gebruiker zelf iets moet invullen en dus helemaal zelf de
zoekvraag moet formuleren. Dat kennen we namelijk van Google. Maar ook de meeste
bibliotheekcatalogi en een heleboel databases werken zo. Dergelijke systemen zien er
meestal vrij eenvoudig uit. Zulke invulhokjes - of dat nu bij Google is of bij een
bibliotheekcatalogus - nodigen als het ware uit om iets in te vullen. Toch blijken zulke
systemen in de praktijk vaak minder eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn dan ze er
uitzien. Het blijkt vaak moeilijk om de juiste vragen te stellen, want hoe weet je welke
woorden precies gebruikt zijn in de documenten (of in de beschrijvingen van de
documenten) waarnaar je op zoek bent? Deze zoeksystemen zoeken immers in principe
letterlijk naar wat je als zoekvraag intikt.
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2. Die problemen heb je vaak wat minder bij strakker gestructureerde databases. In de
daarbij horende zoeksystemen kun je bepaalde kenmerken waarop je wilt selecteren
meestal uit keuzelijstjes kiezen, zodat je niets zelf hoeft te bedenken. Veel van de in
paragraaf 1.3 genoemde bestanden met feitelijke gegevens bieden dergelijke
mogelijkheden. In het ook al genoemde systeem van Funda.nl kun je bijvoorbeeld uit
lijstjes kiezen wat voor type woning je zoekt, in welke prijsklasse, met of zonder tuin,
enzovoort.
3. Ook voor nauwelijks gestructureerde informatie bestaan systemen waarin je niet zelf
zoekwoorden hoeft te bedenken, omdat de informatie daarin al systematisch op
onderwerp is ingedeeld. Dergelijke systemen kom je ook op internet veelvuldig tegen in
de vorm van zogenaamde onderwerpsgidsen. De systematische onderwerpsindeling is
meestal een soort hiërarchische boomstructuur, die zich steeds verder vertakt in steeds
specifiekere deelonderwerpen. Op internet kom je algemene gidsen tegen, waarin in
principe alle onderwerpen terug te vinden zijn, zoals de Yahoo-directory, de
OpenDirectory of (wat simplistischer en nauwelijks hiërarchisch) Startpagina.nl.
Daarnaast zijn er ook talloze gespecialiseerde gidsen, die zich tot een bepaald
onderwerpsgebied beperken, zoals de in paragraaf 1.2 bij secundaire bronnen genoemde
onderwerpsgidsen; denk hierbij ook aan de (overigens ook niet erg hiërarchische)
Startpagina-dochters. Voordeel van veel dergelijke systemen is dat je steeds specifiekere
onderwerpscategorieën kunt kiezen en aanklikken, zodat je de gewenste informatie in
feite vindt door browsen of navigeren door de boomstructuur van de onderwerpsindeling.
Dergelijke systemen zijn dus vooral geschikt in situaties waarin je zelf moeilijk actief
kunt omschrijven waarnaar je op zoek bent, maar waarin je wel (passief) in keuzemenu’s
herkent onder welk onderwerpsgebied de gezochte informatie waarschijnlijk te vinden is.
In het vervolg van deze tekst zal vooral aandacht worden besteed aan de eerste hier genoemde
categorie zoeksystemen. Daarbij moet (en kan) je namelijk zelf het meest sturing geven aan
de manier waarop je je zoekacties aanpakt.

2.2
Niet altijd 1-op-1
Tussen informatiecollecties en zoekhulpmiddelen bestaan niet altijd één-op-één relaties.
Enerzijds kan het zelfde zoeksysteem op veel verschillende collecties (databases) worden
toegepast. Zo bestaan er diverse aanbieders van zoekdiensten, ook wel aangeduid met de term
hostorganisaties, die met dezelfde zoeksoftware (en dus hetzelfde interface) tegen betaling
allerlei verschillende databases aanbieden, vaak van heel uiteenlopende databaseproducenten. Enkele voorbeelden van dergelijke (grote) aanbieders zijn OvidSP, Dialog,
Proquest, STN, Dimdi, Ebsco en Orbit/Questel.
Anderzijds kan dezelfde collectie met verschillende zoeksystemen doorzoekbaar gemaakt
zijn. Vooral bij bibliografische databases is dat een veel voorkomend verschijnsel. Zo wordt
de grote medische (bibliografische) database MedLine door allerlei verschillende aanbieders
van zoeksystemen beschikbaar gesteld. In de eerste plaats is er het PubMed systeem, waarmee
de producent zelf, de Amerikaanse National Institutes of Health, de database gratis op internet
aanbiedt. Maar daarnaast zijn er allerlei andere aanbieders van zoeksystemen die dezelfde
database (tegen betaling) met hun zoeksoftware doorzoekbaar maken, zoals OvidSP, Dialog,
DIMDI en STN. Ook voor allerlei andere vakgerichte databases bestaan dergelijke
keuzemogelijkheden, meestal zonder dat er ook nog een gratis mogelijkheid is. De precieze
zoekmogelijkheden die dergelijke systemen bieden verschillen vaak maar in details van
elkaar.
Voor "gewone" informatie op internet is dat eigenlijk niet zo veel anders. Ook daar kan
dezelfde informatie vaak met veel verschillende zoekhulpmiddelen gevonden worden, die elk
hun eigen specialisatie en mogelijkheden hebben. In de volgende paragraaf geven we daar wat
voorbeelden van.
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2.3
Diversiteit aan zoekhulpmiddelen op internet
Eerder zijn hier uiteraard al algemene zoekmachines als Google aan de orde gekomen als veel
gebruikt zoekhulpmiddel voor vrijwel alle op het vrije internet beschikbare informatie. Toch
zijn ook Google, Yahoo of Bing niet de enig zaligmakende zoekhulpmiddelen voor alle
informatie(collecties) op het vrij toegankelijke internet. Voor verschillende soorten informatie
en verschillende media bestaan ook talloze gespecialiseerde zoekhulpmiddelen. Een mooi
hulpmiddel om dat te exploreren is de Browsys-finder zoekportal. Die geeft niet alleen
gerubriceerd overzicht over een groot aantal van die gespecialiseerde zoekhulpmiddelen,
maar maakt het ook heel makkelijk om een zelfde zoekvraag snel in allerlei verschillende
zoekmachines uit te proberen (zie figuur 8).

Figuur 8: Browsys Finder
In de bovenste regel kan een informatiesoort gekozen worden. Daaronder verschijnt
dan een aantal knoppen voor zoekhulpmiddelen die voor die soort in aanmerking
komen. In elke die je daarvan aanklikt, wordt automatisch de ingetikte zoekvraag
uitgevoerd.

In tabel 2 vind je ook wat voorbeelden van zoeksystemen voor allerlei soorten informatie. Om
specifieke exemplaren van de in dit overzicht genoemde databases en gespecialiseerde
zoekmachines en webgidsen te vinden heb je in principe ook weer zoekhulpmiddelen nodig.
Met een gewone zoekmachine is dat vaak nogal lastig, omdat de gezochte hulpmiddelen
veelal verdrinken tussen de gewone webpagina's over de betreffende onderwerpen. De in
paragraaf 1.2 genoemde tertiaire informatiebronnen kunnen je daar vaak wat beter bij helpen.
Daar zagen we voorbeelden als CompletePlanet (voor databases en gespecialiseerde
zoekmachines) en WWW Virtual Library en StartNederland (voor gespecialiseerde
onderwerpsgidsen). Nadeel is helaas hun onvolledigheid - er bestaat zeer veel meer dan je
hierin kunt vinden.
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Tabel 2
Voorbeelden van aparte zoeksystemen voor specifieke soorten informatie op internet.
wat je zoekt
webpagina's

waarmee
gewone zoekmachine
algemene webgids
(directory)
gespecialiseerde
zoekmachine
gespecialiseerde webgids

oude versies van
webpagina's
images / foto's
video's

internetarchief
imagezoekmachine
fotosite
videozoekmachine
videosite

discussies, forums

blogposts

nieuwsgroepzoekmachine
forumzoekmachine
discussielijstarchieven
blogzoekmachine

tweets
tweetzoekmachine
real-time social media real-time search
databasecontent
database
(wetensch.)
artikelzoekmachine
tijdschriftartikelen
krantenartikelen recent krantenzoekmachine
krantenartikelen oud
boeken
boekinhoud
personen

krantenarchief
catalogus
boekzoekmachine
personenzoekmachine

enkele voorbeelden
Google, Bing, Yahoo, Ask, ...
Open directory, Yahoo directory,
Startpagina, ...
Scirus
WWW Virtual Library on
Knowledge Management,
kennismanagement.startpagina.nl
Wayback Machine
Google-image, Yahoo-image, ...
Flickr, Pbase, ...
Google-video, Blinkx, Truveo,
VoxaleadNews, ...
YouTube, Vimeo,
Google-groups
Zhift, Omgili, Boardreader, ...
Nedbib-L-archief
Google-blogs, Icerocket,
Technorati, ...
Twitter, Topsy, Tweetzi, ...
SocialMention, SamePoint,
Whostalkin, ...
PubMed, ERIC, IMDB, …
Google-Scholar, Magportal,
ArticleFinder, ...
Google-News, Yahoo-news,
Nu.nl, ...
Vier_eeuwen_kranten, ...
Worldcat, LibraryThing
Google-books
Wieowie, Snitch.name, Pipl, ...
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Zoekstrategie en zoekmethode

Uit de voorgaande hoofdstukken is al duidelijk geworden dat, voor een degelijk opgezette
zoektocht naar informatie, kennis nodig is van informatiesoorten die voor bepaalde
informatiebehoeften zinvol zijn, dat je moet weten in welke bronnen of informatiecollecties
dat soort informatie te vinden is en dat je de mogelijkheden en kenmerken van de daarbij
horende zoekhulpmiddelen moet kennen. Die kennis zorgt dat je de juiste keuzes kunt maken,
hoe je een zoektocht gaat aanpakken. Toch vormen die keuzes nog maar de eerste stappen.
Van minstens evenveel belang is hoe je uiteindelijk je zoekacties concreet gaat aanpakken
met behulp van die afzonderlijke zoekhulpmiddelen. Over de daarbij te gebruiken methodes
hebben we het tot dusverre nog niet gehad. Dat zal daarom in dit hoofdstuk aan de orde
komen. Het hele traject van bepaling van benodigde informatiesoorten, van keuze van te
gebruiken informatiebronnen en zoekhulpmiddelen, tot en met de concrete uitvoering van
zoekacties met die zoekhulpmiddelen, wordt wel met de term zoekstrategie aangeduid. In dit
hoofdstuk meer over de zoekmethodes die je in allerlei systemen kunt toepassen.

3.1
De zoekvraag
Uitgangspunt van elke zoekactie is uiteraard de informatievraag. En informatievragen heb je
in vele soorten en maten. Een belangrijk onderscheid is of het gaat om een echte onderwerpsvraag of om een zogenaamde "known item" vraag. Met dat laatste wordt bedoeld dat je
bijvoorbeeld al weet dat een bepaald boek bestaat en nu op zoek bent of het in een bepaalde
bibliotheekcollectie aanwezig is. Een ander voorbeeld zijn de meeste vragen naar feitelijke
gegevens. In welk jaar werd Mozart geboren? Bij welke temperatuur smelt ijs? Hoe ziet de
vlag van Nicaragua er uit? Je weet dat het gegeven bekend moet zijn, alleen ken jij het (nog)
niet. Je bent dan al tevreden met een getal, met een naam of met een plaatje dat het antwoord
op je vraag vormt. Bij een onderwerpsvraag daarentegen ben je meestal op zoek naar
"informatie" over een onderwerp, naar teksten waarin uitleg, meningen en - meestal toch ook
wel - allerlei gegevens over dat onderwerp te vinden zijn. Die teksten geven meestal
aanleiding tot bestudering, interpretatie, vergelijking en beoordeling. Bij veel van dit soort
vragen is tevoren niet bekend of er informatie over dat onderwerp bestaat, hoeveel informatie
dat dan zou kunnen zijn, hoeveel je daarvan ook werkelijk zult kunnen vinden en hoeveel je
daarvan uiteindelijk zult moeten gebruiken om geheel aan je informatiebehoefte te kunnen
voldoen. In dit hoofdstuk gaan we vooral in op de methoden en technieken die je voor
dergelijke onderwerpsvragen kunt toepassen. Een deel van die technieken is overigens zo
algemeen dat veel ervan ook voor "known item" vragen gebruikt kunnen worden.
Een belangrijk element van onderwerpsvragen is hoe diepgaand informatieonderzoek moet
worden uitgevoerd. Zo zijn er situaties waarin een snelle oppervlakkige zoekactie volstaat,
omdat je je bijvoorbeeld alleen even wilt oriënteren over een bepaald onderwerp. Je bent dan
in feite al tevreden, zodra je maar iets hebt gevonden waaruit wat informatie over het
onderwerp te destilleren valt, al is het maar alleen een Wikipedia-beschrijving. Men spreekt
daarbij wel van een "quick & dirty" zoekactie. Daarvoor hoef je in de meeste gevallen geen
heel ingewikkelde zoekstrategieën toe te passen - al moet je uiteraard wel enige informatie
over je onderwerp kunnen vinden. Er zijn echter ook situaties waarin veel diepgaander
onderzoek nodig is. Waar je van een bepaald onderwerp allerlei invalshoeken moet
achterhalen, of de diverse opvattingen die over een bepaald thema bestaan. Of waar je zo
volledig mogelijk alles moet vinden over een bepaald onderwerp om te zien of er nog
onbekende aspecten zijn, waar je zelf onderzoek naar zou kunnen doen. Om in die gevallen
uiteindelijk de gewenste informatie op te sporen, zijn meestal veel uitgekiender zoekmethodes
nodig, zoals in de volgende paragrafen aan de orde komen.
Een eerste stap bij een onderwerpsvraag is een afbakening van je vraag. Daarvoor is vaak al
enige kennis van het onderwerp nodig. Soms zul je die al hebben. In andere gevallen is
daarvoor eerst nog een oriënterend (quick & dirty) onderzoek nodig. Daaruit kun je dan leren
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wat er precies speelt, hoe breed of hoe beperkt het onderwerp is, welke aspecten en
invalshoeken er aan het onderwerp zitten en welke deelonderwerpen te onderscheiden zijn.
Soms ook heb je te maken met een opdrachtgever die al duidelijke ideeën heeft wat hij precies
wil weten.
Stel dat je onderzoek wilt doen naar RSS (Rich Site Summary), een techniek waarmee nieuwe
informatie op zodanige wijze via internet gedistribueerd kan worden, dat gebruikers die
automatisch, overzichtelijk en gecombineerd uit allerlei verschillende bronnen op hun scherm
kunnen krijgen. Gaat het je dan om de technische kanten daarvan of om marketingaspecten?
Gaat het je om het nut voor gebruikers of om het belang voor informatieproducenten om zo
hun informatie te verspreiden? Gaat het om een overzicht welke soorten informatie je zo kunt
binnenhalen of welke diensten al op basis van RSS zijn ontwikkeld? Na zo'n afbakening zou
die RSS-vraag dan uiteindelijk gepreciseerd kunnen zijn tot: "technieken die
informatieproducenten kunnen gebruiken om met behulp van RSS een laagdrempelige
informatiedienst voor specifieke doelgroepen op te zetten". Vrijwel elke informatievraag zal
zo nader afgebakend en gespecificeerd kunnen (en ook moeten) worden.

3.2
Zoektechnieken
Voordat we op de verschillende praktische aanpakken van zoekvragen ingaan, zullen we eerst
eens kijken naar de technieken die in allerlei zoeksystemen kunnen worden toegepast om
informatie te zoeken. Daarbij beperken we ons in deze paragraaf tot de al eerder genoemde
"systemen met zoekhokjes".
3.2.1 Best-match zoeken
De meest bekende zoeksystemen zijn op dit moment de zoekmachines op internet, en dan
vooral Google. De techniek die door die systemen wordt toegepast, wordt wel aangeduid met
de term "best-match" zoeken. Hierin worden technieken toegepast waarmee het systeem
probeert te bepalen welke resultaten (vermoedelijk) "het meest overeenkomen" met de
gestelde zoekvraag. Dat houdt in dat zoekresultaten in een bepaalde volgorde gepresenteerd
worden. Omdat die mate van overeenkomst met de zoekvraag als een maat voor de relevantie
van de gevonden informatie wordt beschouwd, wordt dit wel de relevantie-volgorde of
"relevance ranking" genoemd.
Wanneer je bij zoekmachines als Google maar een enkel woord als zoekvraag intikt, is het
voor dergelijke systemen natuurlijk heel moeilijk om zonder verdere context te bepalen wat
voor die vraag het meest relevant is. Daarom wordt in zulke gevallen eigenlijk alleen gekeken
of je zoekwoord in de titel van een webpagina voorkomt, of wellicht in koppen in de tekst. Zo
Pagina's waar dat het geval is, hebben een grotere kans voor jou relevant te zijn, dan die waar
je zoekwoord onopvallend ergens onderaan de pagina staat. Daarnaast wordt ook het
vermoedelijk belang van de op je zoekwoord gevonden pagina's afgewogen op grond van het
aantal andere webpagina's dat daarnaar verwijst, dat een hyperlink daarheen bevat. Hoe die
afwegingen precies geprogrammeerd zijn, is het bedrijfsgeheim van de zoekmachines. Elke
zoekmachine doet dat dan ook een beetje anders.
Zoals we al zagen zul je zoekvragen vaak veel preciezer moeten afbakenen, waarvoor meer
zoekwoorden nodig zijn. Als je inderdaad meer woorden intikt, wordt het voor een zoekmachine al makkelijker om de relevantie van gevonden pagina's ook nog op wat meer
inhoudelijke gronden in te schatten. Er wordt dan van uitgegaan dat de woorden die een
gebruiker als zoekvraag intikt, een soort zinnetjes vormen. Hoe preciezer een webpagina dat
zinnetje bevat, hoe beter die waarschijnlijk met de zoekvraag overeenkomt en hoe relevanter
die dus waarschijnlijk zal zijn. Onderlinge afstand en volgorde van de zoekwoorden in de
gevonden webpagina's speelt daar dus een belangrijke rol. Factoren die de meeste
webzoekmachines in rekening brengen bij de bepaling van de relevantievolgorde van
zoekresultaten:
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als zoekterm(en) in titel van document, des te beter
als zoekterm(en) in koppen <H1> <H2>, des te beter
als zoekterm(en) in URL van document, des te beter
naarmate zoektermen meer in begin van document, des te beter
hoe vaker zoekterm in document wordt herhaald, hoe beter
hoe dichter zoektermen bij elkaar (en in zelfde volgorde), hoe beter
zeldzame zoekterm is in deze berekeningen belangrijker dan heel algemene
hoe meer hyperlinks naar een pagina verwijzen, hoe beter
hoe vaker term voorkomt in tekst van hyperlink naar pagina, hoe beter
personalisatie op basis van voorgaand zoekgedrag, aangeklikte zoekresultaten e.d.

Als je meer woorden als zoekvraag intikt, vertoont een pagina die niet al die woorden bevat,
maar bijvoorbeeld maar drie van de vier, ook nog wel enige "overeenkomst" met de
zoekvraag. Toch leveren de grote webzoekmachines standaard alleen resultaten op waarin de
door de gebruiker gevraagde woorden allemaal voorkomen. De omvang van het web is
namelijk zo groot dat zelfs een zoekvraag op vijf woorden meestal nog zoveel resultaten met
alle vijf die woorden oplevert, dat er weinig aanleiding is ook nog te laten zien wat op één na
al die woorden bevat. Dat betekent dat webzoekmachines standaard zo staan ingesteld dat ze
zoeken op "all of the words". Bij zoekmachines voor lokale informatiesystemen, intranetten
en kleine collecties, zullen resultaten met op-één-na alle zoekwoorden, vaak ook - met lagere
relevantie - in het zoekresultaat getoond worden.
Bij webzoekmachines kun je voor heel specialistische onderwerpen en bij zoekvragen die met
heel veel zoekwoorden gespecificeerd zijn, in hun "advanced" zoekschermen meestal ook
specificeren dat het systeem (voor een deel van de woorden) moet zoeken op "any of the
words" of "at least one of the words". In feite is dat al een vorm van gebruik van de
Booleaanse OR-operator.
3.2.2 Booleaans zoeken
De hiervoor besproken "best-match" zoekmethode houdt er weinig rekening mee dat je voor
sommige zoekwoorden wel eens synoniemen of alternatieven in je zoekactie zou willen
verwerken. In zo'n geval kan het je niet schelen welk van beide woorden in het zoekresultaat
voorkomt. Als je in een standaard zoekscherm van een zoekmachine twee synoniemen in je
zoekvraag verwerkt, zul je namelijk alleen resultaten krijgen waarin die twee synoniemen
samen voorkomen. En ook als je met "any of the words" zoekt, kun je niet aangeven welke
woorden uit je zoekvraag nu precies de synoniemen zijn, waar er eigenlijk maar eentje van
hoeft voor te komen. Dat soort specificaties en nog veel meer zijn wel mogelijk met de
zogenaamde Booleaanse zoekmethode. In vrijwel alle zoeksystemen voor databases en
bibliotheekcatalogi kan die worden toegepast. Maar veel zoekmachines op internet, zoals
Google, Yahoo, Bing, Gigablast of Exalead, blijken gebruik van die methode ook wel
degelijk te ondersteunen. Bij de Booleaanse zoekmethode zijn standaard meestal drie
operatoren beschikbaar om zoekwoorden met elkaar te combineren, AND, OR en NOT.
Met de AND-operator geef je aan dat beide zoekwoorden in de te vinden documenten
moeten voorkomen. Met bijvoorbeeld

krant AND internet
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vind je dus alleen documenten waarin die twee woorden samen voorkomen. Een ANDoperator kan dus zorgen voor een sterke inperking van je zoekresultaat. En hoe meer woorden
je met AND combineert hoe strengere eisen je aan de te vinden documenten stelt, dus hoe
minder je overhoudt.

krant AND internet AND markt

NB: Bij de meeste webzoekmachines mag de AND-operator worden weggelaten. Het intikken
van meer zoekwoorden in een zoekscherm voor "eenvoudig zoeken" impliceert daar al
automatisch een AND-relatie.
Met de OR-operator geef je aan dat maar één van beide woorden in een document hoeft voor
te komen (maar beide mag natuurlijk ook). Met bijvoorbeeld

krant OR dagblad

vind je dus alle documenten waarin het woord "krant" voorkomt, plus alle documenten waarin
het woord "dagblad" voorkomt (en dus ook die waarin ze allebei voorkomen). Een ORoperator zorgt dus voor uitbreiding van je zoekresultaat. En hoe meer woorden je met OR
combineert hoe meer je je zoekresultaat uitbreidt.

krant OR dagblad OR ochtendblad

NB: Bij webzoekmachines moet je de OR-operator in hoofdletters intikken om duidelijk te
maken dat het geen gewoon zoekwoord is,
Met de NOT-operator geef je aan dat een bepaald woord beslist niet in je zoekresultaten mag
voorkomen. Met bijvoorbeeld
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krant NOT reclame

zal geen enkel document meer in je zoekresultaat zitten waarin het woord "reclame"
voorkomt, ook al staat het woord "krant" er wel degelijk in. Dit is dus ook een manier om je
zoekresultaat in te perken.
NB1: bij sommige zoeksystemen moet je in plaats van NOT de operator ANDNOT gebruiken
("krant ANDNOT reclame").
NB2: bij Google en Yahoo moet je in plaats van NOT een minteken direct voor het
ongewenste woord zetten ("krant -reclame")
In een zoekopdracht kun je ook verschillende operatoren combineren. Gebruik daarbij wel
haakjes om aan te geven welke zoekwoorden het eerst gecombineerd moeten worden. Zonder
die haakjes is het niet altijd duidelijk hoe een zoeksysteem je zoekvraag interpreteert. Dus
bijvoorbeeld

(krant OR dagblad) AND internet

om documenten te krijgen waarin het woord "internet" voorkomt samen met ten miste één van
de woorden "krant" of "dagblad". Met een andere volgorde
internet AND (dagblad OR krant)
krijg je uiteraard hetzelfde resultaat.
Met
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(krant AND internet) OR webkrant

breid je het resultaat van "krant AND internet" uit met alle documenten waarin alleen maar
het woord "webkrant" hoeft voor te komen.
Met

(krant AND internet) NOT reclame

verwijder je juist alle documenten waarin het woord "reclame" voorkomt.
Met die Booleaanse methode kun je dus heel precies zoekvragen formuleren. Ook als je voor
meer van je oorspronkelijke zoekwoorden synoniemen wilt toevoegen, is dat mogelijk. Zo
zou je uiteindelijk bijvoorbeeld de volgende zoekvraag kunnen krijgen:
(krant OR dagblad OR ochtendblad) AND (internet OR web) AND markt NOT
reclame
De methoden uit bovenstaande voorbeelden kunnen ook gebruikt worden bij
webzoekmachines waarmee je Booleaans kunt zoeken. Je hoeft daarvoor niets extra's te doen,
behalve dan dat het verplicht is de operatoren in hoofdletters in te tikken.
Nadeel van de klassieke Booleaanse zoekmethode is dat het nogal een "zwart-wit" methode
is. Een document voldoet wel of niet aan je combinatie van zoektermen. Nuancering wordt
daar in principe niet in aangebracht. De presentatievolgorde van zoekresultaten uit databases
en bibliotheekcatalogi wordt daarom meestal alleen bepaald door het tijdstip dat de gevonden
gegevens aan het systeem zijn toegevoegd, de meest recente gegevens het eerst, omdat veel
gebruikers daar de meeste belangstelling voor hebben. Dat laatste geldt niet voor
webzoekmachines. Ook op de resultaten van Booleaanse combinaties passen die een deel van
hun reguliere methoden van relevance ranking toe.
Hoe nuttig en noodzakelijk de AND-operator voor het doen van zoekacties ook is, er kleeft
ook een nadeel aan. Dat twee woorden samen in een document voorkomen, betekent nog niet
dat ze inhoudelijk echt iets met elkaar te maken hebben. Toch verwacht je dat meestal wel als
je op zo'n combinatie zoekt. Zeker in gevonden documenten met veel tekst kunnen twee met
AND gekoppelde woorden ver bij elkaar vandaan staan, waarbij een grote kans bestaat dat ze
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(vrijwel) niets met elkaar te maken hebben. Om dan toch preciezer te zoeken, kun je in
sommige zoeksystemen aangeven dat de gezochte woorden bij elkaar in de buurt moeten
staan. Bij sommige systemen (ook bijvoorbeeld de webzoekmachines Yahoo, Bing en
Exalead) kun je daarvoor de NEAR-operator gebruiken.
krant NEAR internet
betekent dan dat de beide woorden niet alleen samen moeten voorkomen, maar dat ze ook op
niet meer dan 10 woorden afstand van elkaar mogen staan. Er is dan een veel grotere kans dat
er een inhoudelijke relatie tussen die woorden bestaat. In andere systemen, zoals bijvoorbeeld
LexisNexis Newsportal, kun je zelfs nog preciezer de maximale afstand aangeven.
krant W/3 internet
betekent daar dat de twee zoekwoorden niet meer dan drie woorden bij elkaar vandaan mogen
staan. Deze operatoren zijn dus "strenger" dan AND; ze perken je zoekresultaat sterker in,
waarbij de overblijvende zoekresultaten waarschijnlijk relevanter zijn voor je zoekvraag.
In de tot nu toe gegeven voorbeelden werden alle te combineren termen direct in één keer in
een soms lange uitdrukking ingetikt. Niet in alle zoeksystemen is dat nodig. Er zijn ook
systemen waar je je zoekactie in stapjes kunt opbouwen. Daarin krijgt dan elk tussenresultaat
- meestal een resultaat-set genoemd - een volgnummer, waarna je die tussenresultaten alsnog
met Booleaanse operatoren kunt combineren. Het eerder gegeven voorbeeld zou er dan
ongeveer als volgt kunnen uitzien:
#1: krant OR dagblad OR ochtendblad
#2: internet OR web
#3: markt
#4: reclame
#5: (#1 AND #2 AND #3) NOT #4
3.2.3 Truncatie en woordstammen
In de voorgaande voorbeelden is steeds alleen het enkelvoud van de zoekwoorden gebruikt. Je
mag er echter beslist niet van uitgaan dat elk zoeksysteem dan ook meteen documenten vindt
waarin de betreffende woorden toevallig alleen in het meervoud voorkomen. De voorbeeldzoekvragen in de vorige paragraaf zullen in het algemeen dus nog erg onvolledige resultaten
opleveren. Het is natuurlijk onhandig om voor vollediger zoekresultaten zelf alle
verschillende woordvormen met OR te moeten combineren. Daarvoor bestaan dan ook andere
oplossingen.
Veel zoeksystemen bieden de mogelijkheid om aan te geven dat je wilt zoeken op alle
woorden die met een bepaald woordgedeelte beginnen, zogenaamde truncatie of in
computerjargon ook wel "zoeken met wildcards". Daarmee kun je niet alleen problemen met
enkel- en meervoud voorkomen, maar zoek je ook op andere woorduitgangen van je
zoekwoord, zoals daarvan afgeleide werkwoordsvormen, bijvoeglijke naamwoorden of
bijwoorden en hun vervoegingen of verbuigingen, alsook op samenstellingen met andere
woorden. Een veel gebruikt symbool voor truncatie (de wildcard) is de asterix *. Met
krant*
zoek je dan dus ook op "kranten", "krantjes", "krantenknipsel", "krantenbericht",
"krantenkop", "krantenpapier", "krantenwijk", enz.
In sommige zoeksystemen kunnen ook binnenin een woord één of meer letters "gemaskeerd"
worden, om op spellingsvariaties te kunnen zoeken. Met bijvoorbeeld
publi?aties
vind je dan beide schrijfwijzen van het woord, met een "c" of met een "k" (en in principe
natuurlijk ook met andere letters op de plaats van het vraagteken, maar die zullen in dit geval
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niet voorkomen). Helaas bieden de bekende webzoekmachines niet dit soort mogelijkheden
tot truncatie. Daar zul je dus zelf alle woordvarianten, met OR gecombineerd, in je zoekvraag
moeten meenemen Het wat onbekende Exalead vormt op dit moment de enige uitzondering
daarop.
NB1:
niet alle zoeksystemen gebruiken dezelfde symbolen als truncatieteken; raadpleeg dus altijd
de helppagina's voor uitleg.
NB2:
linker truncatie waarmee je zou kunnen zoeken op samengestelde begrippen of woorden waar
een prefix voor kan komen (webpublicatie, gepubliceerd, …) wordt in vrijwel geen enkel
zoeksysteem aangeboden.
Met truncatie kun je als zoeker zelf bepalen wat de "woordstam" is waarop je wilt zoeken, dus
welk deel van het woord je wilt afkappen en door een truncatie-teken vervangen. Er zijn ook
systemen die dit automatisch proberen te doen. De eenvoudigste variant hiervan is, dat bij een
in enkelvoud ingetikt zoekwoord automatisch ook op het meervoud wordt gezocht en
omgekeerd. Een stapje verder gaan systemen die elk zoekwoord tot hun taalkundige
woordstam reduceren, door standaard achtervoegsels van die woorden te verwijderen.
Daardoor kan in één keer gezocht worden op de zelfstandig naamwoorden, de
werkwoordsvormen, de bijvoeglijk naamwoorden en/of de bijwoorden die op dezelfde
woordstam gebaseerd zijn. Voor allebei die methoden heeft het zoeksysteem dus kennis nodig
van de taal waarin gezocht wordt; het moet weten wat in een bepaalde taal de regels zijn voor
meervoudsvormen of welke standaard uitgangen in die taal achter een woordstam kunnen
voorkomen.
Systemen die automatisch op woordstammen zoeken passen in de praktijk vaak alleen
Engelse taalregels toe. Bij de grote aanbieder LexisNexis wordt zo automatisch op Engels
enkel- en meervoud gezocht en zelfs op verschil tussen Engelse en Amerikaanse spelling:
bicycle vindt ook bicycles, behaviour vindt ook behavior en omgekeerd. Van de
webzoekmachines zoekt Google vaak automatisch op woordstammen. Zo vind je met de
zoekterm "vaccination" ook webpagina's waarin de woorden vaccinations, vaccine of
vaccinated voorkomen. Voor steeds meer Nederlandse woorden gebeurt dat intussen ook. Dat
is sinds kort zelfs het geval met samengestelde woorden. Wie bijvoorbeeld op "veiligheid"
zoekt, zal - in de praktijk sterk afhankelijk van de rest van de zoekvraag - ook resultaten
krijgen voor "veilig", "veiligheidsmaatregelen" of zelfs "tunnelveiligheid". Deze laatste
voorbeelden zijn gebaseerd op een techniek die wel woorddecompositie wordt genoemd. In
andere zoeksystemen wordt deze techniek nog niet standaard toegepast.
3.2.4 Zoekingangen; zoeken in velden
Bij veel zoeksystemen zul je standaard in alle digitaal beschikbare tekst zoeken. Bij
webzoekmachines is dat de volledige tekst van de webpagina's, van de PDF's en ook van de
Word-documenten en Powerpoints die daarmee eventueel doorzoekbaar zijn. In dit soort
documenten valt ook weinig verder te specificeren omdat ze geen standaard inhoudelijke
structuur hebben. Hooguit zijn er de formele titel en het URL als apart te doorzoeken
onderdelen.
Bij gegevens in databases en bibliotheekcatalogi ligt dat heel anders. Daarin zijn gegevens
veel gestructureerder opgeslagen. Van die structuur in zogenaamde velden kun je bij het
zoeken ook gebruik maken. Gegevens in bibliografische databases en in bibliotheekcatalogi
hebben een min of meer vergelijkbare structuur waarin de oorspronkelijke publicaties worden
beschreven. Dat zijn de in paragraaf 1.2.2 al genoemde metadata. Hoewel het om veel meer
gegevens gaat dan alleen de titels van die publicaties, worden dit - vooral bij catalogi - ook
wel "titelbeschrijvingen" genoemd. In die titelbeschrijvingen vind je in elk geval altijd velden
voor (uiteraard) de titel, voor de namen van de auteurs van de publicatie en voor het jaar van
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publicatie. Afhankelijk of het gaat om een boek, een tijdschriftartikel of nog een ander soort
document, kunnen er ook velden zijn voor de uitgever van het boek, voor het aantal pagina's
daarvan, voor de naam van het tijdschrift waarin het artikel is verschenen, voor de datum
waarop dat gebeurde, voor het afleveringsnummer waarin het stond en op welke
paginanummers. Daarnaast is er meestal ook nog een veld voor trefwoorden die aangeven
waarover de publicatie gaat, voor rubrieken of categorieën op basis waarvan de collectie
systematisch is ingedeeld en voor een samenvatting van de inhoud van de publicatie. Veel van
deze velden kunnen als "zoekingang" worden gebruikt. Dat betekent dat je bij het zoeken kunt
aangeven dat je specifiek alleen in de inhoud van een bepaald veld wilt zoeken.
Zoeken in auteursveld
Bij auteursnamen is de achternaam van oudsher de primaire zoekterm om op te zoeken. De
voornaam of voorletter komt daar pas achter. Bij achternamen met voorvoegsels is niet altijd
duidelijk wat daarmee gebeurt. In Nederland worden die meestal niet als onderdeel van de
achternaam beschouwd (zoals Piet de Vries in het telefoonboek onder de V gezocht moet
worden). In Engels- of Franstalige systemen en ook in België worden voorvoegsels meestal
wel bij de achternaam gerekend en daar soms ook aan vast geschreven. Het is in zulke
gevallen dus altijd zaak verschillende mogelijkheden uit te proberen (Vries, P. de / De Vries,
P. / Devries, P.).
Of je voor de voornaam alleen voorletters of hele voornamen moet gebruiken, kan per
systeem heel verschillend zijn. Bij bibliotheekcatalogi wordt er vaak naar gestreefd om
controle uit te oefenen op de namen van (bekende) auteurs, zodat verschillende naamvormen
en pseudoniemen van een zelfde auteur als zodanig herkend worden (bijvoorbeeld: Reve,
G.K. van het = G.K. van het Reve = Gerard Reve = Simon van het Reve) en het dus ook niet
uitmaakt op welke vorm je zoekt. Anderzijds kan daar onderscheid gemaakt worden tussen
verschillende auteurs die toevallig exact dezelfde naam hebben. Bij bibliografische databases
vindt dat soort controle vrijwel nooit plaats, zodat je als zoeker zelf moet gokken (of liever in
een alfabetische index moet verifiëren) hoe je alle publicaties van Eric Sieverts bij elkaar
moet krijgen (E. / E.G. / Eric / Eric G. / …?). De eis dat auteursnamen bij het zoeken beslist
in exact de volgorde van het systeem moeten worden ingetikt (achternaam, voorletters) blijkt
overigens niet meer voor alle zoeksystemen op te gaan.
Zoeken op titelwoorden
Bij bibliotheekcatalogi kun je meestal kiezen of je wilt zoeken op "de titel" of op
"titelwoorden". In het eerste geval moet je de precieze titel van een publicatie weten, of op
zijn minst het begin daarvan. Een eventueel lidwoord aan het begin van een titel moet hierbij
worden weggelaten. Deze methode heeft uiteraard alleen zin voor een zogenaamde "known
item search". Veel handiger is het vaak om te zoeken op "titelwoorden". Daarvoor hoef je
alleen één of meer losse woorden in te tikken. Voor een "known item search" moeten dat
natuurlijk een paar zeer karakteristieke woorden uit de (bekende) titel zijn. Voor een
onderwerpsvraag gebruik je gewoon de zoekwoorden die je onderwerp omschrijven. Een
reden om hierbij specifiek op titelwoorden te zoeken, is dat zo gevonden publicaties een veel
grotere kans hebben werkelijk over het gezochte onderwerp te gaan.
Hoewel webdocumenten niet echt in velden gestructureerd zijn, is het met webzoekmachines
toch mogelijk om - als enige zinvolle specifieke zoekingang - op titelwoorden te zoeken. De
zoeksyntax om bij Google of Yahoo naar het woord "krant" in paginatitels te zoeken, luidt:
intitle:krant
Bedenk daarbij wel dat het begrip "titel" voor webpagina's een veel minder formeel gegeven
is als bij boeken of tijdschriftartikelen. Het is het stukje tekst dat toevallig een HTMLcode
<title> heeft meegekregen en dat bij het bekijken van een pagina in de blauwe bovenbalk van
de webbrowser wordt weergegeven..
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Zoeken op trefwoorden
De meeste catalogi en databases hebben een speciaal veld voor trefwoorden. Voordeel van het
gebruik van trefwoorden bij het zoeken, is dat je redelijk zeker weet dat daarmee gevonden
documenten ook echt over het onderwerp gaan, waarnaar je op zoek bent. Een niet
onbelangrijk nadeel is dat de manier waarop trefwoorden worden toegekend, en dus ook de
manier waarmee je daarmee moet zoeken, per systeem nogal kan verschillen. In sommige
systemen worden enkelvoudige woorden of begrippen gebruikt, die je zelf bij het zoeken met
een AND-operator met elkaar zult moeten combineren
literatuur AND frankrijk AND twintigste eeuw
In andere systemen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde gelede trefwoorden waarin
begrippen tevoren al in één term gecombineerd zijn;
“literatuur; frankrijk; 20ste eeuw”
voor een publicatie die over 20ste eeuwse Franse literatuur gaat. Meestal vind je die overigens
ook wel door de onderdelen daarvan in een Booleaanse AND-relatie te combineren. Bedenk
echter wel dat met deze zogenaamde post-coördinatieve zoekmethode de directe koppeling
van de elementen verloren gaat; informatie over de rol van de Franse geschiedenis in de 20ste
eeuwse Engelse literatuur voldoet ook aan die zoekvraag.
In sommige systemen worden trefwoorden vrij willekeurig toegekend. Hooguit worden
afspraken gemaakt om daarbij alleen meervoudsvormen van woorden te gebruiken (of juist
alleen enkelvoud). Bij het zoeken zal men daar dus rekening mee moeten houden. In andere
systemen kunnen de trefwoorden zijn ontleend aan een standaard lijst met toegestane
trefwoorden. Dat voorkomt dat je als zoeker zelf allerlei synoniemen voor je zoekwoorden
moet bedenken, maar je moet dan wel weten op welke woorden je wel en niet moet zoeken. In
sommige vakgerichte databasese kunnen dergelijke trefwoordsystemen ook de vorm hebben
van een thesaurus (zoals bij de in 1.2.4 genoemde databases Medline/PubMed en PsycInfo).
Daarin zijn verschillende soorten inhoudelijke relaties tussen de trefwoorden vastgelegd
(zoals de breder/nauwer-relatie) en worden ook relaties gelegd met zogenaamde nietvoorkeurstermen, synoniemen die niet als trefwoord worden toegekend. Dit biedt
zoeksystemen de mogelijkheid van vervangend zoeken (waarbij zoeken op een nietvoorkeursterm toch de resultaten van de officiële thesaurusterm oplevert) en generiek zoeken
(waarbij zoeken op een bredere term automatisch ook de resultaten voor specifiekere
zoektermen oplevert). Als je bij het zoeken gebruik wilt maken van trefwoorden, zul je dus
moeten weten hoe daarmee in de door jou gebruikte database of catalogus precies wordt
omgegaan. Gezien de vaak voorkomende verschillen, is het niet erg zinvol om daar in deze
paragraaf gedetailleerder op in te gaan.
Zoeken op systematiek
Bij veel bibliotheekcatalogi en ook bij tamelijk wat vakgerichte databases wordt gebruik
gemaakt van een zogenaamde systematische indeling van het materiaal. Dat wil zeggen dat er
sprake is van een aantal hoofdrubrieken of categorieën, in de praktijk meestal niet meer dan
maximaal tien (bij "decimale" classificaties) tot hooguit vijftien. Die zijn vervolgens weer
onderverdeeld in vergelijkbare aantallen subrubrieken, enzovoort. In eerste instantie zijn die
systematische indelingen vooral bedoeld om materiaal te ordenen en - zowel fysiek als
virtueel - overzichtelijk neer te kunnen zetten, zodat je al browsend - langs boekenplanken of
op het scherm - bij de juiste onderwerpen terecht komt. Maar ook in zoeksystemen kan
daarvan vaak gebruik worden gemaakt om zoekacties – vooraf of achteraf – tot een bepaalde
onderwerpsrubriek te beperken.
Ook hier geldt dat bij verschillende collecties verschillende soorten systematieken worden
gebruikt. Zo maken openbare bibliotheken gebruik van SISO-codes (Schema voor Indeling
van de Systematische catalogus in Openbare bibliotheken), gebruiken veel Nederlandse
wetenschappelijke bibliotheken NBC-rubrieken (Nederlandse Basis Classificatie), zijn veel
Amerikaanse collecties ingedeeld volgens de Library of Congress Classification (LCC) en
wordt in veel andere landen gebruik gemaakt van de Dewey Decimale Classificatie (DDC).
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Daarnaast bestaan er echter nog honderden andere indelingsschema’s. Om hier bij het zoeken
gebruik van te kunnen maken moet je dus op een of andere manier weten welk systeem bij de
betreffende catalogus of database wordt gebruikt en hoe dat is opgebouwd.
Zoeken op andere specifieke velden
Op welke velden je verder nog kunt zoeken is voor een deel afhankelijk van de specifieke
catalogus of database. Ook zijn niet alle verdere velden altijd even nuttig voor een
gemiddelde zoekactie. Het belangrijkst daarvoor zijn verder nog:
- Zoeken op publicatiejaar. Zowel voor een “known-item search” als voor
onderwerpsvragen biedt dit de mogelijkheid om je resultaat - in combinatie met
onderwerpstermen - in te perken op de meest waarschijnlijke of meest gewenste
tijdperiode. Bij veel zoeksystemen kunnen dit soort inperkingen in een apart
zoekhokje aan de zoekvraag worden toegevoegd. Ook sommige webzoekmachines
bieden zulke inperkingen in een advanced zoekscherm, of bieden achteraf de
mogelijkheid je zoekresultaat zo in te perken.
- Zoeken op taal. Biedt de mogelijkheid om zoekresultaten in te perken op de gewenste
taal of talen. Bij veel zoeksystemen kunnen dit soort inperkingen in een apart
zoekhokje, via uitklapmenu’s of met aanvinkhokjes aan de zoekvraag worden
toegevoegd. In vakgerichte databases kan dit een nuttige inperking zijn omdat de
metadata daarin vaak standaard in het Engels zijn (vertaalde titel, trefwoorden,
vertaalde samenvatting), zodat je met Engelse zoektermen ook publicaties in allerlei
andere talen vindt. Bij zoeken op internet bepaalt de taal van je zoekwoorden in
principe al de taal van je zoekresultaten. Niettemin bieden veel webzoekmachines in
een advanced zoekscherm ook zulke inperkingen, voor die gevallen waarin je op
taalonafhankelijke termen (namen, producten e.d.) hebt gezocht.
- Zoeken op documentsoort. Biedt de mogelijkheid om zoekresultaten in te perken op
alleen boeken, video’s, rapporten, scripties en dergelijke. Welke inperkingen
mogelijk zijn hangt af van de aard van de betreffende collectie. Bij veel zoeksystemen
kunnen dit soort inperkingen in een apart zoekhokje, via uitklapmenu’s of met
aanvinkhokjes aan de zoekvraag worden toegevoegd. Met webzoekmachines kun je je
zoekvraag hoogstens inperken op het bestandsformaat van het betreffende document
(webpagina, PDF, Word, Powerpoint, Excel-sheet e.d.).
- Zoeken op woorden uit de abstract. In veel databases kun je ook specifiek zoeken op
woorden die in de samenvattingen van de oorspronkelijke publicaties voorkomen. Bij
bibliografische databases is deze zoekmogelijkheid niet zo zinvol. Meer inhoudelijke
tekst dan die samenvattingen zit daar namelijk nauwelijks in, zodat net zo goed
(standaard) in alle velden gezocht kan worden. Bij een full-text bestand is het wel
zinvol alleen in samenvattingen te zoeken, in plaats van in de volledige tekst. Je hebt
dan namelijk een veel grotere kans dat de gevonden publicaties echt over het
gewenste onderwerp gaan, omdat in de samenvatting alleen de kern wordt
weergegeven van waar het document over gaat. Bij krantendatabases kun je vaak
afzonderlijk zoeken in de zogenaamde "lead" van een artikel, de inleidende alinea.
Ook die beperkt zich vaak tot de essentie van de inhoud van het verdere artikel.
In vakgerichte databases kunnen daarnaast nog aparte vakgerelateerde velden voorkomen
waarvan zinnig gebruik gemaakt kan worden om een zoekvraag nader te preciseren. Te
denken valt aan velden voor:
- doelgroep van de publicatie,
- geslacht van onderzochte personen (in medische of psychologische database),
- leeftijdscategorie van onderzochte personen (idem),
- geografische aanduiding (in geologische of geografische database),
- chemische verbindingen (in chemische of toxicologische database),
- historische periode (in geschiedkundige database),
enzovoort.
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3.3
Zoekmethoden
Weten welke zoekmogelijkheden de meeste zoeksystemen bieden is nog maar een eerste stap
op weg naar de toe te passen zoekmethoden. Daarbij gaat het er om hoe je uiteindelijk
concreet je zoekvraag gaat aanpakken. Hoe je aan zoekwoorden komt, hoe je die
zoekwoorden combineert, welke verdere zoekmogelijkheden je daarbij toepast, hoe je je
zoekvraag aanpast op basis van de resultaten die je in eerste instantie gekregen hebt,
enzovoort. Op die aspecten gaan we in deze paragraaf nader in.
3.3.1 Vraaganalyse en zoekwoorden
Voordat je metterdaad gaat zoeken, dien je eerst de zoekvraag goed te analyseren. Soms heb
je zelf al een preciezere vraagafbakening gemaakt, waarin je invalshoeken en nadere
specificaties van je onderwerp hebt bepaald (zie paragraaf 3.1). Anders moet je de
omschrijving van je zoekprobleem alsnog ontleden in de inhoudelijke componenten waaruit
het is opgebouwd.
Stel dat je iets wilt weten over “de markt voor kranten op internet”. Aan dit voorbeeld, zijn
tamelijk eenvoudig drie aspecten te onderscheiden. Het gaat over “kranten” en dan specifiek
op “internet”, waarbij het alleen over de “markt” voor die kranten moet gaan. In plaats van
over aspecten, wordt ook wel gesproken over de elementen, facetten of concepten waaruit de
zoekvraag bestaat. Men noemt dit daarom ook wel een “conceptuele analyse”. Na goed lezen
van de omschrijving van het zoekprobleem is het, met wat gezond verstand en enig analytisch
vermogen, voor de meeste vragen niet zo moeilijk om een dergelijke analyse te maken.
Gemiddeld zullen er in de meeste gevallen drie van dergelijke concepten onderscheiden
worden. Twee is wel een absoluut minimum, meer dan vier zal slechts in uitzonderlijke
gevallen nuttig (en nodig) zijn.
Behalve deze inhoudelijke analyse van het probleem zul je ook nog moeten onderzoeken of er
meer formele randvoorwaarden zijn. Daarbij kun je denken aan:
• hoe recent moet de te vinden informatie zijn?
• moet het alleen in het Nederlands zijn of ook in andere talen?
• moet het om de situatie in Nederland gaan of ook in andere landen?
• wat voor soorten publicaties wil je hebben, officieel gepubliceerde artikelen,
onderzoeksrapporten, nieuwtjes op internet?
• moet de informatie extra betrouwbaar en/of van hoge kwaliteit zijn en dus alleen uit
"peer-reviewed" tijdschriften komen?
• hoeveel informatie of hoe volledig overzicht is gewenst?
Ook dat zijn namelijk allemaal elementen die in de uiteindelijke uitwerking van de zoekvraag
op enigerlei wijze moeten worden meegenomen. Sommige van de in 3.2.4 genoemde velden
kunnen daar bijvoorbeeld bij van nut zijn.
In dit stadium is het ook al nuttig om over geschikte zoekwoorden na te denken. Zijn de
woorden waarmee je de concepten hebt omschreven al voldoende specifiek, niet te algemeen
en niet te specialistisch. Je kunt daarbij ook al denken aan alternatieven of synoniemen. Als je
ook informatie in andere talen zoekt, horen daarbij ook woorden die je in die talen zou
gebruiken voor de betreffende concepten. Met webzoekmachines zul je namelijk alleen
Engelstalige informatie kunnen vinden wanneer je ook Engelse zoektermen gebruikt. Voor
databases waarin alle informatie (ook oorspronkelijk Nederlands- of Spaanstalige) standaard
in het Engels is beschreven, zul je in elk geval ook Engelse termen moeten bedenken.
Mogelijke soorten zoekwoorden waaraan je kunt denken zijn:
• varianten (spellingsvarianten, vervoegingen, verbuigingen, samenstellingen):
[bijvoorbeeld: publicatie >> publicaties, publicatie, publiceren, gepubliceerd,
publicatiemedium, webpublicatie, …]
• vertalingen (vooral voor internet):
[bijvoorbeeld: krant >> newspaper, zeitung, journal, ... ],
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•

synoniemen (echte):
[bijvoorbeeld: krant >> dagblad ],
• quasi-synoniemen, verwante begrippen (binnen de context van de vraag):
[bijvoorbeeld: women >> sex difference ],
• acroniemen (afkortingen):
[bijvoorbeeld: zoekmachineoptimalisatie >> seo, ... ],
• antoniemen:
[bijvoorbeeld: werkloosheid >> werkgelegenheid ; veiligheid >> onveiligheid,
gevaar, ongeluk, …],
• oudere benamingen:
[bijvoorbeeld: sint_petersburg >> leningrad , ... ],
• specifiekere deelbegrippen:
[bijvoorbeeld: krant >> volkskrant, parool, nrc, ... ; europa >> frankrijk, belgië, .... ],
• (gecontroleerde) trefwoorden of onderwerpscodes die in een bepaalde bron voor
"ontsluiting" zijn gebruikt.
Deze zoekwoorden zul je vooral bij de in de volgende paragraaf te bespreken
bouwsteenmethode gaan gebruiken.
3.3.2 Bouwsteenmethode
Een veel gebruikte aanpak van zoekvragen komt direct voort uit het conceptueel analyseren
van de vragen. De daarin onderscheiden concepten worden dan beschouwd als de bouwstenen
waarmee de zoekvraag wordt opgebouwd. Vandaar de benaming “bouwsteenmethode”. Deze
bouwsteenmethode berust sterk op de mogelijkheid Booleaanse te kunnen zoeken.
Voor elke bouwsteen (dus voor elk concept) bedenk je in de voorbereiding op het echte
zoekproces welke woorden daarvoor karakteristiek zijn. Het zijn de woorden waarvan te
verwachten is, dat documenten waarin dat woord voorkomt, zeer waarschijnlijk aandacht
besteden aan dat concept. Voor het concept “kranten” is dat in onderstaand schema al voor
een deel uitgevoerd. Daarbij beperken we ons even tot alleen Nederlandse woorden. Uiteraard
komt het woord krant in aanmerking, maar ook documenten waarin het synoniem dagblad
voorkomt, zullen over kranten gaan. Datzelfde geldt voor woorden als ochtendblad of
avondblad, ook al zijn dat in feite specifiekere begrippen voor bepaalde soorten dagbladen.
Voor een uitputtend onderzoek kun je zelfs nog een stapje verder gaan, want ook documenten
waarin Volkskrant, Telegraaf of NRC-Handelsblad ter sprake komen, gaan over kranten (ook
als de woorden “krant” of “dagblad” daarin toevallig niet zouden voorkomen). Dus ook die
namen – en namen van andere kranten – komen in principe als aanvullende zoektermen in
aanmerking.
Bij elk van de zo verzamelde termen moet ook nog worden bedacht of het meervoud, andere
woordvormen, zoals werkwoorden, vervoegingen en verbuigingen daarvan en
samenstellingen ook in de vraag moeten worden meegenomen. In veel gevallen kan dat
eenvoudig worden afgedaan met een truncatie. Maar bij zoeksystemen waar dat technisch niet
mogelijk is, moeten alle relevante varianten echt apart worden ingetikt. In onderstaand
voorbeeld is voor de overzichtelijkheid wel gewoon met een truncatieteken gewerkt. De zo
verzamelde zoekwoorden voor een vraagconcept worden uiteindelijk met de Booleaanse ORoperator gecombineerd, om alles wat maar enigszins over kranten gaat bij elkaar te krijgen.
Op dezelfde manier wordt te werk gegaan met de andere vraagconcepten. Het nogal brede
begrip “markt” is hieronder nog niet uitputtend uitgewerkt. Wel zijn woorden die iets te
maken hebben met concurrentie daar als extra termen toegevoegd. Dit als voorbeeld dat je
soms ook moet denken aan woorden die formeel geen synoniem zijn van je oorspronkelijke
zoekwoord, maar die binnen het kader van je vraagstelling toch karakteristiek zijn voor dat
aspect van je zoekvraag.
De resultaten van de bouwstenen worden vervolgens met AND gecombineerd. Dat heeft dus
tot gevolg dat je alleen die documenten overhoudt, waarin uit elk van deze rijtjes woorden op
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zijn minst één woord voorkomt, zodat elk van je drie concepten in het document
vertegenwoordigd is.

Figuur 9: Mogelijke uitwerking van de zoekvraag “de markt voor kranten op internet”,
beperkt tot alleen Nederlandstalige zoektermen
In systemen waar je een zoekvraag in één keer moet opgeven, luidt die dan
(krant* OR dagblad* OR ochtendblad* OR avondblad*) AND (internet OR web OR
www OR website*) AND (markt OR concurrent*)
In een systeem waar de vraag stapje voor stapje kan worden opgebouwd met resultaatsets,
wordt dit:
#1
#2
#3
#4

krant* OR dagblad* OR ochtendblad* OR avondblad*
internet OR web OR www OR website*
markt OR concurrent*
#1 AND #2 AND #3

3.3.3 Best-match zoeken
De bouwsteenmethode is een heel systematische en overzichtelijke methode, waarmee je
vragen heel precies kunt specificeren. Toch is hij niet voor elke situatie geschikt. Niet bij elke
vraag is het zo eenvoudig hem op zo'n conceptueel analytische manier te ontleden. En ook zal
niet elke “zoeker” zal van nature zo’n conceptueel-analytische denkwijze hanteren. In
dergelijke gevallen is toepassing van de in paragraaf 3.2.1 beschreven techniek van “bestmatch” zoeken een goed alternatief. Die levert dan bijna altijd wel enige relevante resultaten
op.
Over het algemeen werkt deze methode beter naarmate je meer en specifiekere zoekwoorden
intikt. Wel zal het dan soms nodig zijn om, in plaats van op all of the words, te zoeken op any
(of at least one) of the words. Een precieze ordening van je zoekwoorden over drie of vier
basisconcepten is daarbij niet nodig. Ze kunnen gewoon achter elkaar worden ingetikt.
Anderzijds is het moeilijk om met deze zoekmethode in één keer een tamelijk volledig
overzicht van relevante informatie te krijgen. Daarvoor zul je meestal allerlei verschillende
reeksen woorden moeten uitproberen, met daarin telkens andere synoniemen van je
oorspronkelijke zoekwoorden. Bij “pure” toepassing van deze methode kun je immers niet
aangeven dat bepaalde woorden met OR gecombineerd moeten worden, omdat het
synoniemen zijn. In de praktijk blijkt dit, vooral bij webzoekmachines, gelukkig wel vaak
mogelijk, zoals onderstaand “advanced” zoekscherm van Google illustreert.
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Figuur 10: Voorbeeld van “best-match” zoekactie waarbij toch rekening wordt gehouden met
het combineren met één van de synoniemen “krant, kranten, dagblad, dagbladen”.
In feite is deze zoekactie equivalent met de Booleaanse combinatie
web AND concurrentie AND (krant OR kranten OR dagblad OR dagbladen)
In de Engelse versie van het "advanced" zoekscherm van Google, worden die OR-operatoren
intussen ook al automatisch tussengevoegd, zij het dat daardoor het aantal te combineren
termen tot drie wordt beperkt.
.

Figuur 11: De Engelse versie van het geavanceered zoekscherm van Google sluit al

weer meer aan bij de bouwsteenmethode.
Nadeel van de “best-match” methode is ook dat hij (zeker voor gebruikers die wel heel
conceptueel denken) wat ondoorzichtiger is en dat het wat moeilijker is om hem heel
gestructureerd en planmatig toe te passen. Anderzijds is een groot voordeel van deze methode
- zeker bij zoeken in grote informatiecollecties zoals het “hele” web - dat het systeem in feite
een voorselectie voor de gebruiker maakt. Bij 17235 zoekresultaten, zullen gebruikers
namelijk toch nooit meer dan hooguit de eerste twintig of dertig daarvan goed kunnen en
willen bekijken, zodat het van belang is dat de belangrijkste en meest relevante bovenaan de
lijst staan. Daarvoor moeten dan dus heel goede technieken voor relevance ranking worden
toegepast. De daarbij meest in aanmerking genomen factoren hebben we al in paragraaf 3.2.1
genoemd.
3.3.4 Uitbreiden van zoekresultaten
Een wezenlijk aspect van digitale zoekacties is dat zoekvragen zo makkelijk kunnen worden
aangepast en gevarieerd. Meestal gebeuren dat soort aanpassingen op basis van een
beoordeling van al verkregen resultaten. Soms zal die beoordeling heel oppervlakkig
gebeuren; je ziet al in één oogopslag dat je helemaal fout zit en het anders moet aanpakken. In
andere gevallen zul je de gevonden resultaten veel zorgvuldiger bekijken, bijvoorbeeld om te
zien of die je op ideeën brengen om andere, betere zoekwoorden te gebruiken.
Wanneer je zoekt in collecties die al tamelijk gespecialiseerd zijn en betrekkelijk klein, zeker
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in vergelijking met het hele internet, zul je vaak de behoefte hebben je zoekresultaat uit te
breiden. Ondanks de goede voorbereiding van je zoekvraag, heb je het idee dat er beslist meer
en misschien ook nog wel betere informatie te vinden moet zijn. En zelfs bij gebruik van een
webzoekmachine bestaat die behoefte nog vaak. We zullen hier een aantal verschillende
manieren bekijken waarop je dat kunt doen.
De eenvoudigste manier om het zoekresultaat bij de bouwsteenmethode te vergroten, is om
een concept helemaal weg te laten uit je zoekvraag. Dat is natuurlijk gevaarlijk, want je had
niet voor niets vooraf een conceptuele analyse gemaakt. Een belangrijk aspect daaruit
weglaten, leidt er vaak toe dat veel te veel van wat je dan vindt helemaal niet relevant is. Toch
komt het nogal eens voor dat een bepaald concept bij nader inzien overbodig blijkt. Het kan
zijn dat het eigenlijk al impliciet besloten ligt in de rest van je zoekvraag, of dat de
gespecialiseerde collectie waarin je zoekt, toch alleen maar documenten op dat betreffende
onderwerpsterrein bevat. Als je voor de krantenzoekvraag uit paragraaf 3.3.2 een zoekactie
uitvoert in een database met alleen marketinginformatie, zul je de bouwsteen voor het concept
"markt" waarschijnlijk straffeloos kunnen weglaten. De relevantie van zo gevonden
documenten zal daardoor nauwelijks nadelig beïnvloed worden, omdat bijna alles wat in die
database zit, al met markt-aspecten te maken heeft, ook de documenten waarin jouw
oorspronkelijke zoekwoorden markt of concurrentie niet expliciet voorkomen. Bij een bestmatch zoekactie zal het weglaten van een zoekwoord over het algemeen op dezelfde manier
tot een uitbreiding van het zoekresultaat kunnen leiden.
Bij de voorgaande methode hoefde je nog niet zo erg naar je zoekresultaat te kijken, al kan dat
soms wel helpen om te bedenken welk concept je zou kunnen weglaten. Bij de volgende
manieren is dat zoekresultaat wel steeds het uitgangspunt. Je zou ze daarom allemaal kunnen
karakteriseren met de omschrijving "sneeuwbalmethode". Je hebt al wat gevonden en op basis
daarvan vind je nog meer.
Bij het eerste type sneeuwbal probeer je aan al gevonden resultaten ideeën te ontlenen voor
extra zoektermen. Als je bij de voorbereiding van je zoekvraag bijvoorbeeld nog niet had
bedacht dat ochtendbladen en avondbladen ook mogelijke zoektermen zijn voor het concept
kranten, dan kun je alsnog op dat idee gebracht worden doordat in de documenten die je met
de zoektermen krant of dagblad vindt, toevallig ook deze woorden blijken voor te komen. Zo
worden de bouwstenen dus achteraf aangevuld met woorden die je zelf nog niet bedacht had.
Zo kun je echte synoniemen tegenkomen, of specifiekere deelbegrippen (zoals die twee
specifieke types dagbladen), of de namen van specifieke voorbeelden (zoals namen van
bepaalde kranten), of gespecialiseerd jargon wat je zelf eigenlijk niet kende. In sommige
gevallen zal het ook een woord zijn dat bij nader inzien veel beter is dan een eerder gebruikt
zoekwoord en ter vervanging daarvan kan dienen. Zorg hierbij wel dat je in je oorspronkelijke
zoekschema - het tabelletje met zoekwoorden voor je bouwstenen - vastlegt hoe je dat schema
successievelijk uitbreidt. Dat dwingt je ook om voor elke nieuwe zoekterm te bedenken bij
welk concept of bouwsteen het thuishoort, zodat je het op de goede manier in de OR- en
AND-combinaties verwerkt. Op een vaak wat minder gestructureerde manier, kun je deze
techniek in principe ook toepassen bij een best-match zoekactie.
Systemen die gebruik maken van bepaalde soorten gecontroleerd vocabulaire, bieden soms
technieken om zoekvragen automatisch te laten uitbreiden met extra zoektermen. Dat zijn dan
termen waarvan in het systeem bekend is dat hun betekenis sterk gerelateerd is aan die van
een in de zoekvraag gebruikt zoekwoord. Als daarbij gebruik wordt gemaakt van een
hiërarchische structuur van onderwerpen of concepten, zoals in een classificatie, taxonomie of
thesaurus, wordt dit wel aangeduid als "generiek" zoeken.
Bij classificaties worden meestal systematische alfanumerieke codes gebruikt om
onderwerpscategorieën aan te duiden; hoe langer de code, hoe specifieker het onderwerp.
Codes die hetzelfde beginnen, geven dus onderwerpen weer die tot dezelfde bredere categorie
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behoren. Daarvan kan bij het zoeken gebruik gemaakt worden om op een breder dan wel
specifieker onderwerpsgebied te zoeken. Door te zoeken op alle codes die beginnen met "53",
vind je informatie uit een breder onderwerpsgebied dan wanneer je alleen zoekt op alles dat
met "539" begint; 539.7 is weer een specifieker onderdeel of deelgebied van alles dat met
"539" begint. Daarbij hoeft de zoeker zich er dan niet eens in te verdiepen welke individuele
codes dat allemaal betreft (zie ook 3.2.4).
In een thesaurus worden concepten met woorden omschreven en in hiërarchische structuren
geplaatst. Daarbij kan een zoeksysteem automatisch die termen in een zoekvraag meenemen,
die volgens de thesaurus specifiekere onderwerpen of onderdelen van een gebruikt zoekwoord
omschrijven. In de medische database PubMed zul je, wanneer je bijvoorbeeld naar artikelen
over maagaandoeningen zoekt met de zoekterm "stomach diseases", ook automatisch
artikelen kunnen vinden die zijn ontsloten met één van de 21 specifiekere termen die de
thesaurus kent.
Deze technieken zullen vrijwel altijd een verbetering van het zoekresultaat betekenen, in de
zin dat daarmee veel meer relevante informatie wordt gevonden. Men dient zich namelijk te
realiseren dat een zoekvraag waarin een algemeen begrip is opgenomen vaak impliceert dat
men ook geïnteresseerd is in specifiekere onderwerpen of concepten. Wie geïnteresseerd is in
de ijsverkoop in Europa, wil naar alle waarschijnlijkheid ook documenten zien met gegevens
over Frankrijk en Italië, ook als het woord "Europa" daarbij niet wordt genoemd. Wie
informatie verzamelt over de bijwerkingen van tranquilisers bij bepaalde soorten patiënten,
zoekt niet alleen artikelen die over tranquilisers in het algemeen gaan, maar is ook
geïnteresseerd in gegevens over bepaalde soorten tranquilisers.
Behalve door "generiek zoeken" kan een thesaurus een zoekvraag ook uitbreiden met behulp
van zogenaamd "vervangend zoeken". Wanneer iemand zoekt op het niet als thesaurusterm
bestaande "gastric diseases", kan de zoekactie worden uitgebreid met de eerder genoemde
officiële thesaurusterm "stomach diseases". Uiteraard moet daarvoor wel in het systeem zijn
vastgelegd dat met een term als "gastric diseases" hetzelfde wordt bedoeld als met de
thesaurusterm "stomach diseases". In feite is dit al een vorm van "semantisch" zoeken,
waarbij het systeem de betekenis van allerlei zoekwoorden kent.
Een tweede type sneeuwbal is vrijwel alleen toe te passen wanneer een zoekactie boeken of
artikelen heeft opgeleverd, waar in de gevonden resultaten zichtbaar is wie de auteurs daarvan
zijn. Als je daarbij een bijzonder belangwekkende of relevante publicatie hebt gevonden, kun
je kijken of dezelfde auteur nog meer heeft geschreven over dat onderwerp of over verwante
thema's, door simpelweg alleen op die auteursnaam verder te zoeken. Op dezelfde manier kun
je ook instituten, organisaties of bedrijven op het spoor komen die voor jouw onderwerp
belangrijk zijn en op hun website wellicht nog meer en andere informatie daarover hebben
staan.
3.3.5 Gebruik van citaties
Er is nog een derde type sneeuwbal dat in feite een heel andere zoekmethode inhoudt, die
geen gebruik maakt van inhoudelijke zoekwoorden. Veel artikelen bevatten literatuurreferenties die verwijzen naar andere, al eerder verschenen publicaties, waarop wordt
voortgeborduurd, die worden tegengesproken of waarvan anderszins gebruik wordt gemaakt.
Die zullen dus altijd een relatie met het oorspronkelijke onderwerp hebben, zodat het nuttig
kan zijn om die ook op te sporen. In het Engels worden dergelijke literatuurverwijzingen
meestal "citations" genoemd (ook al wordt er niet letterlijk geciteerd). De hierop gebaseerde
zoekmethoden zullen we hier ook aanduiden met "citatiezoeken". Dit idee kunnen we ook
makkelijk doortrekken naar webpagina's. Daarin komen namelijk hyperlinks voor, waarvan de
functie in zekere zin vergelijkbaar is met die van literatuurreferenties in artikelen.
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Al deze "citaties" leggen in feite in twee richtingen relaties tussen publicaties of tussen
webpagina's. Artikelen waarnaar verwezen wordt, hebben een inhoudelijke relatie met het
verwijzende artikel, maar verwijzende artikelen hebben dat ook met het artikel waarnaar
verwezen wordt. Verwijzingen volgen vanuit een al bekend artikel is meestal makkelijk. Bij
gevonden webpagina's hoef je zelfs alleen daarin aanwezige hyperlinks aan te klikken om op
die andere gerelateerde webpagina's terecht te komen. Nu steeds meer (wetenschappelijke)
artikelen digitaal beschikbaar zijn en de literatuurlijsten ook hyperlinks naar de betreffende
(eveneens digitale) artikelen bevatten, werkt dit ook voor dergelijke publicaties (mits de
gebruiker daar op basis van abonnementen of licenties toegang toe heeft). Voor wat nog niet
digitaal beschikbaar is, zal men verder moeten zoeken op basis van in de verwijzing vermelde
gegevens over auteur, titel en vindplaats. Dat worden dan dus "known-item searches".
De omgekeerde relatie is wellicht van nog meer belang. Als je een relevante publicatie hebt,
dan zullen publicaties die daaraan refereren niet alleen (waarschijnlijk) relevant zijn, maar
bovendien zijn ze recenter. Er kan pas verwezen zijn NADAT de uitgangspublicatie is
verschenen. Waar je bij het volgen van verwijzingen altijd terug gaat in de tijd, ga je hierbij
dus juist vooruit in de tijd. Helaas is deze methode alleen toepasbaar als daar speciale
hulpmiddelen voor zijn. Aan uitgangspublicaties zelf is namelijk niet te zien wie daar (later)
naar verwezen hebben. Want de auteur daarvan kon uiteraard nog niet weten wat er verder
nog met zijn ideeën gedaan zou worden. Gelukkig bestaan dergelijke speciale hulpmiddelen
wel. Voor wetenschappelijke en vakpublicaties zijn de belangrijkste daarvan de al ruim 50
jaar bestaande Citation Indexes op het gebied van de alfa-, beta- en gamma-wetenschappen,
die nu ook onder de naam Web of Science op de markt worden gebracht. Meer recent zijn
daar de Scopus-database van Elsevier en het gratis wetenschappelijke zoeksysteem Google
Scholar bijgekomen. Wanneer je in Google Scholar een zoekactie hebt gedaan, staat bij elke
gevonden publicatie vermeld hoe vaak die door andere in het systeem aanwezige publicaties
wordt "geciteerd" ("cited by" - of "geciteerd door"- betreft hier literatuurverwijzingen; het
betekent niet dat er letterlijk geciteerd is). Die citatie-vermelding is een link die je alleen hoeft
aan te klikken om een lijstje te krijgen van (recentere) publicaties die naar het uitgangsverhaal
verwijzen.
Ook bij gewone webpagina's zijn deze omgekeerde relaties te volgen met behulp van een
aantal van de bekende zoekmachines. Met de zoekvraag
link:http://www.website.org/directory/interessant.html
vind je webpagina's die een link bevatten naar het daar vermelde URL. Als dat het URL van
een tamelijk gespecialiseerde pagina is, zal daar ook vaak een inhoudelijke relatie tussen zijn.
Bij onder meer Yahoo en Google is deze zoekmethode mogelijk. Daarbij zijn de resultaten uit
Yahoo altijd veel vollediger dan die uit Google. Hoewel niet expliciet gedocumenteerd, wordt
deze zoeksyntax ook ondersteund in Google-blogsearch. Juist voor het daarmee doorzochte
materiaal, waarin veelvuldig wordt gereageerd op elkaars berichten en beweringen en waarin
ook vaak naar gewone webpagina's wordt verwezen, kan dit een nuttig hulpmiddel zijn bij het
zoeken naar meningen en opvattingen over allerlei onderwerpen, producten of diensten.
3.3.6 Inperken van zoekresultaten
Bij het doen van zoekacties bestaat ook heel frequent de behoefte om zoekresultaten in te
perken. Die behoefte kan domweg voortkomen uit het feit dat je zo ontzettend veel hebt
gevonden. Als een zoeksysteem die 17235 resultaten dan niet op relevantie ordent, zul je zelf
een zinnige inperking moeten maken. Het selecteren van de vijftig meest recente is natuurlijk
een heel pragmatische aanpak, maar er zijn ook meer inhoudelijke manieren. In andere
situaties zal die behoefte vooral worden ingegeven door een kwaliteitsoordeel: veel te veel
van wat je hebt gevonden, blijkt onvoldoende - of zelfs helemaal niet - relevant voor je
onderzoeksvraag. Bij het inperken zullen dan zeker inhoudelijke argumenten moeten
meespelen. Inperkingen zullen vaak al onmiddellijk op de allereerste zoekresultaten worden
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toegepast, maar ook nadat een zoekactie is uitgebreid zullen daar vaak weer inperkingen op
volgen.
Inhoudelijke inperkingen kunnen uiteraard worden uitgevoerd door iets te veranderen in de
oorspronkelijk gebruikte zoekwoorden. Als je aan de zoekresultaten ziet dat je vraag eigenlijk
nog onvoldoende is gespecificeerd of afgebakend, kun je - in een bouwsteen-aanpak proberen een extra concept aan de zoekvraag toe te voegen. Een AND-relatie met dat concept
zal het zoekresultaat meestal flink inperken naar aantal en de relevantie ervan sterk
verbeteren. Bij "best-match" zoeken heeft toevoegen van één extra zoekwoord meestal al het
gewenste effect. Het bedenken van een in aanmerking komend extra concept of zoekwoord
kan voortkomen uit een nadere analyse van de zoekvraag zelf, maar ook hiervoor kan een
zorgvuldige scan van de gevonden resultaten je op ideeën brengen. Bij de eerdere
krantenvraag zou je je op grond daarvan bijvoorbeeld kunnen realiseren dat het er eigenlijk
vooral om gaat hoe de krant ook op internet interessant kan zijn voor potentiële adverteerders.
Er zijn ook zoeksystemen, bijvoorbeeld de zoekmachines Ask, Quintura of Scirus, die zelf al
met suggesties komen, waarmee je het zoekresultaat zou kunnen inperken. Dat gebeurt vaak
op basis van een statistische analyse van in je zoekresultaat voorkomende woorden. Soms
worden eerder door andere gebruikers gestelde preciezere zoekvragen ook wel als bron
daarvoor gebruikt.
Behalve deze manier, waarbij je preciezer specificeert waar de te vinden informatie WEL
over moet gaan, kun je natuurlijk ook aangeven waar het beslist NIET over moet gaan. Dat
kan door woorden met de NOT-operator uit te sluiten. Dat uitsluiten van termen moet wel met
enige voorzichtigheid gebeuren, omdat je daarmee ongewild juist ook relevante informatie
kunt kwijtraken. Als je bij de eerdere krantenzoekvraag bijvoorbeeld niet geïnteresseerd bent
in de gratis bladen Metro en Spits, is het toch niet verstandig die met NOT uit te sluiten. Je
raakt dan namelijk ook alle publicaties kwijt waarin de invloed van die gratis bladen op de
markt voor de gewone kranten aan de orde komt.
Bij de bouwsteenmethode kun je het zoekresultaat ook inperken en verbeteren zonder een
extra concept toe te voegen of termen met NOT uit te sluiten. Als je goed naar je
zoekresultaat kijkt, blijkt soms dat het vooral een bepaalde term uit één van de bouwstenen is,
die aanleiding geeft tot veel ongewenste resultaten. Dat kan zijn omdat het een veel te
algemeen woord is of omdat het te vaak in een niet bedoelde betekenis wordt gebruikt. In de
krantenzoekactie zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat in de "markt"-bouwsteen het woord
"markt" zelf erg vaak wordt gebruikt zonder dat echt de markt voor het uitgeven van kranten
wordt bedoeld. Dan is het raadzaam dat woord alsnog uit de OR-relatie van die bouwsteen
weg te laten.
Andere manieren van inperken vallen meer onder de zoektechniek. Door je zoekactie te
beperken tot alleen woorden uit titels van publicaties of tot trefwoorden waarmee publicaties
gekarakteriseerd zijn, wordt je zoekresultaat sterk ingeperkt (zie 3.2.4). Daarbij zal de
relevantie zeker verbeteren, omdat publicaties waar de gebruikte zoekwoorden in de titel
voorkomen of waaraan die woorden bewust als trefwoord zijn toegevoegd, een veel grotere
kans hebben om dat onderwerp echt als centraal thema te hebben.
Als een deel van je zoekwoorden in de praktijk meestal als vaste uitdrukking zal voorkomen,
kun je ook op "exacte zinnen" zoeken. Er blijven dan alleen resultaten over waar de
gevraagde woorden exact in de ingetikte volgorde voorkomen, zonder andere woorden
ertussen. Dat is dus een drastische extra eis. Bij webzoekmachines doe je dat vrijwel altijd
door het gewenste zinnetje tussen aanhalingstekens te zetten. Bij toepassing van de
bouwsteenmethode is dit soms nogal lastig, omdat er zo veel mogelijke combinaties kunnen
zijn van de in elke bouwsteen verzamelde woorden. In die gevallen is het een voordeel
wanneer in een zoeksysteem de in paragraaf 3.2.2 besproken afstandsoperatoren gebruikt
kunnen worden. In zo'n systeem zou de krantenzoekvraag bijvoorbeeld kunnen luiden
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(krant* OR dagblad* OR ochtendblad* OR avondblad*) NEAR (internet OR web OR
www OR website*) NEAR (markt OR concurrent*)
om aan te geven dat woorden uit de drie bouwstenen niet alleen samen moeten voorkomen,
maar ook dicht bij elkaar in de buurt moeten staan. Dat is veel preciezer dan met AND, maar
al weer een stuk minder drastisch dan de eis van exacte zinnetjes.
Bij systemen die zoekvragen automatisch uitbreiden door te zoeken op de woordstam van
gebruikte zoekwoorden, op samenstellingen daarvan of op andere varianten, zoals dat op het
web bij Google het geval is (zie het voorbeeld in 3.2.3), levert dit in sommige gevallen te veel
ruis op. Dan kan het nuttig zijn de zoekvraag bewust in te perken op exact het ingetikte
zoekwoord. Bij Google gebeurt dat door de betreffende zoekterm te laten voorafgaan door een
+teken. Met +veiligheid wordt dan niet meer gezocht op varianten zoals er in 3.2.3 een aantal
werden genoemd.
Verder moet een zoekvraag vaak nog worden ingeperkt op mogelijke formele kenmerken die
in paragraaf 3.3.1 als mogelijke randvoorwaarden werden genoemd: recentheid, taal, soort
publicatie en dergelijke. Ook daarmee beperk je de grootte van het resultaat en focus je beter
op datgene waarnaar je op zoek bent.
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De zoekresultaten

Bij zoekacties streef je uiteraard altijd naar een bevredigend eindresultaat. Om te kunnen
bepalen wat in dit kader "bevredigend" is, moet in de eerste plaats bekend zijn wat in de
betreffende situatie de aard van de informatiebehoefte was. Bovendien moet je eigenlijk
objectieve criteria hebben om de kwaliteit van dat eindresultaat te beoordelen. Aan zo'n
beoordeling zitten in feite twee kanten:
1. Zijn de gevonden informatie-items relevant en toereikend voor de gestelde vraag (en de
bekende informatiebehoefte)?
2. Is de kwaliteit van de gevonden informatie-items voldoende, waarbij vooral speelt of de
informatie betrouwbaar is?
Op dat eerste aspect gaan we in dit afsluitende hoofdstuk nog kort in. Het tweede aspect is
uiteraard ook van groot belang. Dat heeft echter wat minder direct te maken met de
zoekstrategie als geheel, die in deze bijdrage centraal staat (al is de keuze van te gebruiken juiste en betrouwbare - bronnen en zoeksystemen ook wel onderdeel van je zoekstrategie).
Bovendien wordt elders al veel geschreven over de kwalitatieve inhoudelijke beoordeling van
gevonden informatie.

4.1
Beoordeling van het resultaat van zoekacties
Van oudsher berust een beoordeling van het resultaat van zoekacties - of meer algemeen van
een literatuuronderzoek - op twee parameters: vangst (in het Engels "recall") en precisie.
Officiële definities van vangst en precisie luiden:
• Vangst is dat deel van de aanwezige relevante documenten dat daadwerkelijk is gevonden.
• Precisie is dat deel van de gevonden documenten dat ook daadwerkelijk relevant is.
Zowel vangst als precisie worden veelal in percentages uitgedrukt. Hoewel dit suggereert dat
het oordeel over zoekresultaten kwantificeerbaar is, zitten daar in de praktijk allerlei haken en
ogen aan.
Vooral vangst is zeer slecht te kwantificeren, omdat die wordt bepaald door datgene wat
relevant is, maar niet is gevonden. In de praktijk is echter vrijwel nooit bekend hoeveel
relevante informatie bij een zoekactie is gemist of hoeveel relevante informatie er bestaat over
het gezochte onderwerp. Bovendien is het in de huidige tijd van informatieovervloed in veel
situaties helemaal niet zo belangrijk of werkelijk alles wordt gevonden. Wat voor een zoeker
echter wel nuttig is om te weten, zijn de oorzaken waarom relevante informatie gemist wordt
en welke technieken er zijn om daar (bij voorbaat of achteraf) iets aan te doen. Dat maakt het
mogelijk een zoekactie aan te passen als het resultaat niet bevredigend lijkt te zijn. Daarnaast
kan het nuttig zijn om de vangst van twee verschillende zoekacties of zoekmethoden te
vergelijken, zonder die in absolute zin vast te stellen. Er is dan dus sprake van de relatieve
vangst van die twee zoekacties, op basis waarvan kan worden vastgesteld wat een betere
aanpak voor de betreffende zoekvraag is geweest.
De precisie van een zoekactie is in theorie beter vast te stellen. Daarvoor hoef je namelijk
alleen te kijken naar het materiaal dat daadwerkelijk is gevonden. Toch biedt ook dat begrip
vooral schijnzekerheid:
- de situatie is niet altijd zo zwart-wit dat een gevonden document alleen maar OF relevant
OF niet-relevant kan zijn,
- bij relevantie (en dus precisie) wordt geen rekening gehouden met de kwaliteit en/of de
betrouwbaarheid van de gevonden informatie,
- in de definitie van precisie wordt geen rekening gehouden met de uniciteit van de
gevonden informatie: een zoekresultaat van tien relevante documenten die vrijwel
identieke informatie bevatten, is in de praktijk niet waardevoller dan een resultaat met
drie unieke, heel verschillende, elkaar aanvullende - of misschien zelfs tegensprekende documenten,
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in de definitie van precisie wordt geen rekening gehouden met de kennis of de
documenten die de aanvrager van de informatie al bezit; dus met de vraag hoeveel
gevonden informatie voor die aanvrager werkelijk nieuw en/of nuttig is,
- huidige methoden van relevantieordening maken het moeilijker eenduidig te bepalen wat
je eigenlijk met precisie bedoelt: gaat het erom hoeveel van "de eerste 10" relevant zijn,
of hoeveel van het totale zoekresultaat?
- in deze tijd van informatieovervloed is het in de praktijk vaak onmogelijk om alle - of
zelfs maar een representatief deel van - gevonden documenten op hun relevantie te
beoordelen (zoals de 100.000'en die Google beweert op een zoekactie te hebben
gevonden).
Ook hier geldt echter dat het voor een zoeker heel nuttig kan zijn inzicht te hebben in de
oorzaken waarom een zoekresultaat ook niet-relevante informatie bevat, en in de technieken
die je kunt toepassen om dat (bij voorbaat of achteraf) zo veel mogelijk te voorkomen.

4.2
Verbeteren van de vangst
In hoofdstuk 3 zijn we al diverse methoden en technieken tegengekomen die aan verbetering
van de vangst kunnen bijdragen. Hier zullen we die nog eens systematisch opsommen,
waarbij we uitgaan van de factoren die de vangst nadelig kunnen beïnvloeden.
− Veel concepten of elementen met AND combineren perkt een zoekvraag goed in, maar
het kan ook makkelijk "te" veel worden en maken dat relevante informatie gemist wordt.
Het is namelijk onwaarschijnlijk dat in elk relevant document al die elementen
gerepresenteerd zijn met de in de zoekvraag gebruikte woorden. Men moet dus
terughoudend zijn altijd alle elementen uit de conceptuele analyse in de uiteindelijke
zoekactie te verwerken. Het vooraf of achteraf weglaten van een concept (mits niet het
centrale concept van de vraag) heeft vrijwel altijd een positief effect op de vangst (zie
3.3.4).
− Zoeken op een exacte zin (zie 3.3.6) kan makkelijk een te sterke inperking geven. In de
praktijk blijken in teksten vaak nog extra woordjes te kunnen voorkomen tussen de
woorden waarvan we verwachten dat ze - als zinnetje - de vaste uidrukking voor een
bepaald onderwerp zijn. De documenten waarin dat het geval is, missen we dus als we
alleen op die exacte zin zoeken. Wie zoekt op "plastic surgery" mist bijvoorbeeld
documenten over "plastic reconstructive surgery" of "plastic cosmetic surgery". Dit kan
worden voorkomen door toe te staan dat toch nog een beperkt aantal willekeurige
woorden tussen de kernwoorden uit zo'n zoekzinnetje mag voorkomen. Door
nabijheidszoeken toe te passen (zie 3.2.2), wordt het zoekresultaat verruimd, vaak zonder
dat dat te zeer ten koste gaat van de precisie. Een AND-relatie tussen de betreffende
woorden zou vaak wel een sterke verslechtering van de precisie veroorzaken.
− Wanneer voor een zoekwoord een onjuiste (of ongebruikelijke) spelling wordt gebruikt,
gaat dat uiteraard sterk ten koste van de vangst. Omdat zelfs een fout gespelde zoekterm
vaak nog wel enige resultaten oplevert, zal een zoeker een dergelijke fout niet altijd
meteen in de gaten hebben. Enig gevoel voor de te verwachten opbrengst van een
zoekwoord kan maken dat men hier beter op verdacht is. Welk van de gebruikte
zoektermen een potentiële boosdoener is, valt overigens moeilijk te bepalen bij systemen
waarbij de totale zoekvraag in één keer ingetikt moet worden, zoals het geval is bij de
meeste moderne zoeksystemen (en zeker bij alle webzoekmachines). Een kritische blik op
de ingetikte zoekvraag - ook achteraf - is dus altijd nuttig. Systemen die waarschuwingen
geven in de trant van "did you mean ...?" kunnen dit wat makkelijker maken. In systemen
waar de gebruiker door een alfabetische index van voorkomende woorden (met hun
frequentie) kan bladeren, kan men eventueel zelf tot controle overgaan en kijken welke
spellingswijze (kennelijk) correct is en de beste opbrengst geeft.
− In veel gevallen zal het voor de relevantie van een document niet uitmaken of een
zoekwoord daarin in het enkelvoud of in het meervoud voorkomt, en vaak ook niet of er
een zelfstandig naamwoord of een daarvan afgeleid bijvoeglijk naamwoord of
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werkwoordsvorm aanwezig is. Wie alleen op één woordvorm zoekt zal dus veel relevante
informatie kunnen missen. De zoeker moet dus zorgen ook op dergelijke varianten van
zoekwoorden te zoeken. In sommige systemen (zoals Google) wordt al automatisch op
zogenaamde woordstammen gezocht. In andere gevallen zal de zoeker zelf met een
truncatieteken moeten aangeven dat hij die varianten in de zoekactie wil meenemen (zie
3.2.3). Dat laatste kan ook nog tot voordeel hebben dat documenten worden gevonden
waarin samenstellingen voorkomen die met het getrunceerde zoekwoord beginnen (en
vaak ook relevant kunnen zijn).
Documenten waarin een synoniem van een gebruikt zoekwoord voorkomt, of een daaraan
verwant begrip, zijn meestal ook relevant. Die documenten worden echter gemist als die
synoniemen niet in de zoekvraag worden meegenomen. In 3.3.1 werd al een overzicht
gegeven van mogelijke soorten aanvullende zoektermen (synoniemen, verwante termen,
acroniemen e.d.) die je in een OR-relatie aan een concept kunt toevoegen. Vrijwel altijd
zul je dergelijke termen zelf moeten bedenken (zie ook 3.3.4).
Wanneer een zoekvraag een vrij algemeen element bevat, kunnen daarbij meestal zeer
veel specifiekere woorden worden bedacht, die allemaal deelonderwerpen daarvan
representeren. Vaak zijn dat er te veel om die allemaal als zoekterm in te tikken (of zelfs
maar te bedenken). De enige manieren om dit vangst-probleem te voorkomen, is óf een
dergelijk concept helemaal uit de zoekvraag weg te laten (met gevaar voor slechte
precisie), óf te onderzoeken of een mogelijkheid voor generiek zoeken wordt geboden.
Bij dat laatste kan het systeem, op basis van een gebruikte thesaurus of classificatie,
automatisch zoeken op alle specifiekere begrippen of onderwerpscategorieën (zie 3.3.4).

4.3
Verbeteren van de precisie
In hoofdstuk 3 zijn we al diverse methoden en technieken tegengekomen die tot verbetering
van de precisie kunnen leiden. Hier zullen we die nog eens systematisch opsommen, waarbij
we uitgaan van factoren die de precisie nadelig kunnen beïnvloeden. Een aantal daarvan is het
tegendeel van factoren die in de vorige paragraaf zijn genoemd. Dat is niet zo verwonderlijk,
want vangst en precisie, zijn een soort communicerende vaten. Aanpassingen van een
zoekvraag die goed zijn voor het verbeteren van de precisie zijn vaak slecht voor de vangst en
omgekeerd.
− Een belangrijke oorzaak van slechte precisie kan zijn dat de zoekvraag nog onvoldoende
nauwkeurig gespecificeerd is, doordat nog niet genoeg concepten of vraagelementen
gecombineerd zijn. Hoewel analyse van zoekvragen in webzoekmachines een gestage
stijging laat zien van het daarin gebruikte aantal zoekwoorden (van gemiddeld 1,1 rond
1997, tot ruim meer dan twee in 2010) zijn veel zoekvragen voor het web in de praktijk
toch nog onvoldoende precies gesteld. Een belangrijke remedie voor slechte precisie is
dan ook het (in een AND-relatie) toevoegen van een extra, kennelijk essentieel concept of
zoekwoord. Zoekmachines die op basis van statistiek suggesties doen voor toe te voegen
woorden of begrippen kunnen daarbij soms nuttig zijn (zie 3.3.6).
− Een andere belangrijke oorzaak voor slechte precisie is dat we bij een AND-relatie
weliswaar eisen dat twee woorden in een zelfde document moeten voorkomen, maar dat
dat nog geen garantie is dat tussen die woorden ook de in de vraag bedoelde syntactische
relatie bestaat. Om de kans te vergroten dat in gevonden documenten die relatie wel
bestaat, kunnen we met nabijheidszoeken eisen dat de woorden dichtbij elkaar staan (zie
3.2.2) of kunnen we op een exacte zin zoeken (zie 3.3.6). Bij webzoekmachines is dit iets
minder noodzakelijk omdat daar de onderlinge afstand en volgorde van voorkomen van
de zoekwoorden in gevonden documenten, een factor is die ook meespeelt bij de
relevantieordening. Documenten waarin de gevraagde woorden dicht bij elkaar staan en
in dezelfde volgorde als in de zoekvraag scoren toch al wat hoger.
− Onjuiste keuze van zoektermen kan ook zorgen voor een slechte precisie. Controleer
daartoe of bij de met OR gecombineerde zoekwoorden voor de elementen van de
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zoekvraag, geen termen voorkomen die aanleiding geven tot teveel ruis, doordat ze (ook)
een andere of een te ruime betekenis hebben.
Woorden die meer betekenissen hebben, kunnen aanleiding geven tot het vinden van nietrelevante publicaties. Zeker bij gebruik van een acroniem als zoekterm, moet men
hiervoor oppassen. Dergelijke afkortingen blijken vaak veel meer betekenissen te kunnen
hebben dan een zoeker zich realiseert. Men kan dan proberen het zoekresultaat te
beperken tot documenten waarin de gezochte term alleen maar voorkomt in de gewenste
betekenis, door te proberen de zoekvraag zo algemeen mogelijk in te perken op het
bedoelde onderwerpsdomein. De Acronymfinder kan in sommige gevallen een nuttig
hulpmiddel zijn om erachter te komen of een afkorting niet teveel betekenissen kan
hebben, zelfs binnen hetzelfde onderwerpsdomein.
Bij het zoeken in de volledige tekst van documenten (wat webzoekmachines in feite ook
doen) worden ook documenten gevonden, waarin eeen zoekterm slechts heel terloops een
keer wordt genoemd, zonder dat de publicatie zelfs maar in geringe mate over dat
onderwerp gaat. In gevallen waarin dat te nadelige invloed op de precisie heeft, kun je
zorgen dat je niet meer in de volledige tekst zoekt, maar alleen in die delen van de
informatie waarin de kern van de inhoud wordt samengevat. Daarbij valt te denken aan de
titel, trefwoorden, de samenvatting of (bij krantenzoeksystemen) de inleidende alinea - de
"lead-paragraph" - waarin de belangrijkste thema's van een krantenartikel worden
geïntroduceerd.

Tot slot

Als zoeker dien je je te realiseren dat de taal die we enerzijds gebruiken om mee te zoeken en
anderzijds om in te zoeken, zeer flexibel is en bovendien vaak multi-interpretabel en weinig
eenduidig. Het is dan ook een utopie te verwachten dat je een zoekvraag ooit beantwoord kunt
krijgen met 100% precisie en 100% vangst (of zelfs maar met 90% / 90%). Niettemin dien je
als professioneel zoeker te beschikken over een heel scala aan methoden en technieken om
toch zo goed mogelijke resultaten te behalen. Deze tekst probeert daar enige bouwstenen voor
aan te dragen. Goed zoeken leer je echter pas door het veel te doen en af en toe tijd te nemen
voor kritische reflectie op het eigen zoekgedrag. Probeer ervan te leren waarom de ene vraag
zo goed lukte en de andere op een volslagen mislukking uitdraaide. Een essentiële eigenschap
voor informatiezoekers is ook, dat ze flexibel en inventief zijn. Durf van een voorbedacht
zoekplan af te wijken, als verkregen resultaten daar aanleiding toe geven. Probeer ook eens
heel andere methoden of verschillende methoden naast elkaar, om nog betere resultaten te
verkrijgen, als de omstandigheden daarom vragen.
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URL's van in de tekst genoemde websites, zoekhulpmiddelen, diensten en producten
(gecontroleerd juni 2011)
bron / dienst / zoekhulpmiddel omschrijving

URL

Acronymfinder

http://www.acronymfinder.com/

ArticleFinder
Ask
Beilstein Facts
Bing
Blinkx
Boardreader
CBS Statline
Complete Planet

Ebsco Business Source Elite
Edgar
E-LIS: E-prints in Library and
Information Science
ERIC
Euromonitor
Flickr
Funda
Gale directory of databases
Google
Google-blogs
Google-books
Google-groups
Google-image
Google-News
Google Scholar
Google-video
Hazardous Substances Databank
Icerocket
IMDB
kennismanagement.startpagina
LexisNexis Newsportal
LibraryThing
LISTA
Magportal
MD-Info
Nedbib-L-archief

betekenissen van
acroniemen
zoeksysteem voor
tijdschriftartikelen
webzoekmachine
gegevens van organisch
chemische stoffen
webzoekmachine
videozoekmachine
forumdiscussie
zoekmachine
statistieken Nederland
overzicht van databases en
gespecialiseerde
zoekmachines
full-text artikelen uit
zakelijke tijdschriften
database met Corporate
Financial Information (VS)
full-text artikelen over
bibliotheek en informatie
database: publicaties over
onderwijs en opvoedkunde
markt- en economische
informatie
fotosite
woningendatabank
overzicht van databases
webzoekmachine
weblogzoekmachine
boekenzoekmachine
nieuwsgroepdiscussiezoekmachine
afbeeldingenzoekmachine
nieuwszoekmachine
wetenscappelijke
artikelenzoekmachine
videozoekmachine
gegevens over gevaarlijke
stoffen
weblogzoekmachine
internet movie database
onderwerpsgids
full-text krantenartikelen
verzameling persoonlijke
boekcatalogi
database: publicaties over
bibliotheek en informatie
zoeksysteem voor
tijdschriftartikelen
database: marketing
discussielijstarchief

http://www4.infotrieve.com/search/databas
es/newsearch.asp
http://ask.com/
http://library.dialog.com/bluesheets/html/b
l0389.html
http://www.bing.com/
http://www.blinkx.com/
http://boardreader.com/
http://statline.cbs.nl/statweb/
http://www.completeplanet.com/

http://www.ebscohost.com/academic/busin
ess-source-elite
http://www.sec.gov/edgar.shtml
http://eprints.rclis.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.euromonitor.com/
http://www.flickr.com/
http://www.funda.nl/
http://www.gale.cengage.com/pdf/facts/G
DofDatabase.pdf
http://www.google.com/
http://blogsearch.google.com/
http://books.google.com/
http://groups.google.com/
http://images.google.com/
http://news.google.com/
http://scholar.google.com/
http://video.google.com
http://toxnet.nlm.nih.gov/
http://blogs.icerocket.com/
http://www.imdb.com/
http:// kennismanagement.startpagina.nl
http://newsportal.lexisnexis.nl/kb/
http://www.librarything.com/
http://www.libraryresearch.com/
http://www.magportal.com/
http://www.mdinfo.nu/
http://list.ecompass.nl/cgibin/wa?A0=NEDBIB-L
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Nu.nl
Omgili
Open directory
Pbase
Picarta
Pipl
Pubmed
Quintura
Reach
SamePoint
Scirus
SDU OpMaat
Snitch.name
SocialMention
Startnederland.nl
Startpagina
Technorati
Topsy
Truveo
Tweetzi
Twitter-search
Vier-eeuwen-kranten
Vimeo
VoxaleadNews
Wayback Machine
Whostalkin
Wieowie
Wilson "Bibliographic Index"
Worldcat
WWW Virtual Library
WWW Virtual Library on
Knowledge Management
Yahoo
Yahoo directory
Yahoo-image
Yahoo-news
YouTube
Zhift
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nieuwszoekmachine
forumdiscussie
zoekmachine
algemene onderwerpsgids
fotosite
boeken- en artikelendatabase
personenzoekmachine
database: medische
artikelen
webzoekmachine met
termsuggesties
Nederlandse
bedrijfsgegevens
"real-time" zoekmachine
medische zoekmachine
Nederlandse wetgeving en
overheidspublicaties
personenzoekmachine
"real-time" zoekmachine
overzicht van
onderwerpsgidsen
algemene onderwerpsgids
weblogzoekmachine
twitterzoekmachine
videozoekmachine
twitterzoekmachine
twitterzoekmachine
Nederlandse kranten van
voor 1940
videosite
videozoekmachine met
spraakherkenning
website-archief
"real-time" zoekmachine
personenzoekmachine
bibliografie van
bibliografieën
overkoepelende
bibliotheekcatalogus
overzicht van
onderwerpsgidsen
onderwerpsgids

http://www.nu.nl/
http://omgili.com/

webzoekmachine
algemene onderwerpsgids
afbeeldingenzoekmachine
nieuwszoekmachine
videosite
forumdiscussie
zoekmachine

http://search.yahoo.com/
http://dir.yahoo.com/
http://images.search.yahoo.com/
http://news.search.yahoo.com/
http://www.youtube.com/
http://www.zhift.com/

http://www.dmoz.org/
http://www.pbase.com/
http://picarta.nl/
http://pipl.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://www.quintura.com/
http://www.bvdep.com/nl/REACH.html
http://www.samepoint.com/
http://scirus.com/
http://opmaat.sdu.nl/
http://snitch.name/
http://socialmention.com/
http://www.startnederland.nl
http://www.startpagina.nl
http://technorati.com/
http://topsy.com/tweets
http://www.truveo.com/
http://tweetzi.com/
http://search.twitter.com/
http://kranten.kb.nl/
http://vimeo.com/
http://voxaleadnews.labs.exalead.com/
http://www.archive.org/index.php
http://whostalkin.com/
http://wieowie.nl
http://www.hwwilson.com/Databases/bibli
o.htm
http://www.worldcat.org/)
http://vlib.org/
http://www.brint.com/km/

