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2.1 Aard en samenstelling van de Verrijkte Publicatie
De laatste jaren wordt meer en meer gesproken over de ‘Verrijkte 

Publicatie’ of ‘Enhanced Publication’. Zoals in veel gevallen, is het 

fenomeen Verrijkte Publicatie in eerste instantie een technologische 

innovatie. Een Verrijkte Publicatie staat online en brengt gerelateer-

de wetenschappelijke gegevens gestructureerd samen. 

Onderzoeksdata, delen van het onderzoek zelf (bijvoorbeeld enquê-

tes), modellen, procesbeschrijvingen, visualiseringen en ander illus-

tratiemateriaal, links naar internetbronnen (zoals databases of 

naslagwerken) en commentaren kunnen worden toegevoegd aan 

het traditionele artikel of boek dat in elektronische tijdschriften of 

repositories wordt aangeboden. 

Figuur 1: Voorbeelden van elementen in een Verrijkte Publicatie

WAT IS EEN VERRIJKTE 
PUBLICATIE?

Al deze digitale ‘objecten’ zijn met elkaar verbonden door links die 

de functionele relatie tussen die objecten aangeven.1  De objecten en 

de links vormen als geheel de Verrijkte Publicatie. De objecten die 

een onderdeel uitmaken van de Verrijkte Publicatie bevinden zich 

vaak op verschillende locaties. Zo kan de tekstpublicatie bij een uit-

gever zijn uitgegeven, de dataset bevindt zich in het repository van 

de instelling, een video op SciVee2 en een blog of wiki bij een instel-

ling.3

Objecten die nu worden gebruikt voor het verrijken van een publica-

tie, worden overigens steeds vaker zelfstandig gepubliceerd. De ver-

wachting is dat publicaties zoals we die tegenwoordig kennen in de 

toekomst steeds vaker zullen worden vervangen door publicaties die 

bestaan uit alleen een dataset of fi lm (zonder tekstuele aanvulling).

Publicaties, traditionele en verrijkte, vormen een onderdeel van het 

wetenschappelijk proces en moeten onveranderd terugvindbaar en 

controleerbaar zijn. Als een Verrijkte Publicatie wordt geciteerd, 

moet die publicatie zoals die ten tijde van het moment waarop deze 

werd geciteerd, ook in de toekomst voor collega-onderzoekers 

beschikbaar zijn.

Van de diverse onderdelen van de Verrijkte Publicatie moet boven-

dien duidelijk zijn om welk object het gaat, en dat het niet is veran-

derd. Zorgvuldigheid bij de selectie van de delen van een Verrijkte 

Publicatie is daarom een vereiste. Verder moeten Verrijkte Publica-

ties of onderdelen daarvan aan de volgende voorwaarden voldoen:

1.  de delen van een Verrijkte Publicatie zijn ondergebracht bij een 

gekwalifi ceerde uitgever of een ‘trusted repository’; 

2. alle objecten zijn voorzien van een unieke ‘Persistent Identifi er’;

3.  de links van de Persistent Identifi ers kunnen worden opgelost 

(resolved);

4. alle objecten zijn voorzien van een datumstempel;

5. de gebruikte bestandstypen zijn algemeen;

6. datasets zijn voorzien van een Universal Numeric Fingerprint;

7. de Verrijkte Publicaties en de delen ervan zijn citeerbaar;

8. de kwaliteit van de objecten is goed (voor preservering);

9.  het publiceren is legaal (niet alleen in relatie tot auteursrecht, 

maar ook bijvoorbeeld in het kader van privacywetgeving.)

Het is over het algemeen eenvoudig te controleren of twee objecten 

hetzelfde zijn, maar bij (grote) datasets kan dat ingewikkeld worden. 

1  Zie voor meer uitgebreide informatie over de wijze van koppelen van 

Verrijkte Publicaties hoofdstuk vier.

2   SciVee voorziet in “rich media solutions to the scientifi c, technical and 

medical market….[to] enhance knowledge discovery and collaboration”. 

http://www.scivee.tv/about 

3  The projects Useful chemistry/Open Notebook Science are using wikis 

and blogs to record research http://usefulchem.wikispaces.com/
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Datacorrectie, -updates, en -onderhoud kunnen bovendien de data 

beïnvloeden. Om te garanderen en onafhankelijk te kunnen controle-

ren dat de dataset niet is veranderd, zelfs niet als het formaat is 

veranderd, kan de Universal Numeric Fingerprint (UNF) worden 

gebruikt. UNF is een digitale sleutel (een korte rij getallen en karak-

ters) die uit de inhoud van een dataset wordt gegenereerd, zodanig 

dat een enkele wijziging in een andere UNF resulteert.

2.2 Vormen van Verrijkte Publicaties
Verrijkte Publicaties kennen verschillende vormen. Een Verrijkte 

Publicatie kan worden gezien als het samenbrengen van gerelateer-

de objecten onder één metadata record. De traditionele tekstpubli-

catie blijft als zodanig in stand; er worden bijvoorbeeld datasets en 

video’s aan gekoppeld. 

Er bestaat echter ook een vorm van verrijking binnen een publicatie, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van eXtensible Markup Language 

(XML). In dit geval is er geen sprake van een traditionele publicatie 

die onderdeel uitmaakt van een verzameling objecten, maar vindt de 

verrijking in de publicatie zelf plaats. 

Voor beide modellen geldt dat het samengestelde object, de Verrijk-

te Publicatie, rijk gestructureerd is en de semantiek duidelijk toont. 

De structuur is niet alleen van belang voor de lezer, maar ook voor 

machines. Datamining wordt immers steeds belangrijker. Hieronder 

worden beide modellen verder toegelicht.

Verrijking naast de traditionele publicatie
In het SURFshare programma is het uitgangspunt een model waarbij 

de traditionele publicatie onderdeel uitmaakt van een samengestel-

de set van digitale objecten. Redenen om Verrijkte Publicaties 

samen te stellen kunnen zijn (1) nieuwe inzichten verkrijgen door 

nieuwe combinaties, (2) gemak (alle relevante materialen bij elkaar), 

maar ook (3) bundeling van digitale objecten als resultaat van het 

onderzoeksproces. 

Dit laatste is door Jane Hunter4 uitgewerkt in de Scientifi c Publication 

Package (SPP)5. In een dergelijk pakket worden de stappen in het 

wetenschappelijk onderzoek vastgelegd. Zo kan expliciet worden 

gemaakt hoe de data en andere resultaten van onderzoek (bijvoor-

beeld de publicatie) tot stand zijn gekomen. Deze manier van 

beschrijven maakt het mogelijk experimenten te herhalen, verifi ëren 

en verspreiden. Fouten, anomalieën en dergelijke zijn gemakkelijker 

te achterhalen. Aan het eind van het proces publiceert de weten-

schapper zijn of haar SPP. Deze kan bestaan uit data (database 

gegevens, beelden, visualisaties, grafi eken), functies, software, spe-

cifi caties en publicaties (Endnote bestanden, rapporten, documenta-

tie). Alle componenten worden voorzien van een unieke identifi er. 

Het samengesteld digitaal object wordt opgeslagen als een Resour-

ce Description Framework (RDF) pakket. In een dergelijk pakket 

worden de relaties tussen de objecten (bijvoorbeeld Describes of 

isPartOf) beschreven door termen uit een ontologie, een afgespro-

ken voorstelling van kennis aan de hand van concepten en de moge-

lijke relaties tussen die concepten6. Een Scientifi c Publication Packa-

ge kan in een repository worden geplaatst en daar worden 

geïndexeerd, uitgewisseld, hergebruikt, vergeleken en geïntegreerd 

in andere Verrijkte Publicaties.

 

Figuur 2: Voorbeeld van een verrijking naast het wetenschappelijk artikel

Verrijking in de traditionele publicatie
Met behulp van XML is het mogelijk de semantiek van een artikel 

weer te geven. Zo kan worden aangegeven waar de feiten, de pro-

bleemstelling, de hypothese, het empirisch bewijs, de analyse en de 

conclusie in de publicatie staan. Soms wordt wel gezegd dat de 

publicatie dan bestaat uit verschillende modulen of objecten. Deze 

modulen of objecten zijn elk voorzien van metadata.

Door naast XML bovendien gebruik te maken van een ontologie, is 

het mogelijk kennis in het artikel te koppelen aan andere gerelateer-

de feiten, publicaties en databases. Een ontologie beschrijft de enti-

teiten en de onderlinge relaties en regels binnen een bepaalde disci-

pline. Er zijn dan ook disciplinespecifi eke Markup Languages, 

bijvoorbeeld Chemical Markup Language, Mathematics Markup Lan-

guage en Biology Markup Language. Een dergelijke taal helpt gere-

lateerde informatie te vinden, bijvoorbeeld in databases. Sommige 

uitgevers maken daar gebruik van. Nature bijvoorbeeld linkt naar 

Genebank en de Protein Data bank; de Royal Society of Chemistry 

maakt in het project Prospect gebruik van Ontology Terms Feature. 

In Prospect publicaties geven gemarkeerde termen gedetailleerde 

informatie en tevens relevante publicaties over het onderwerp. Ook 

is het mogelijk om op verzoek bepaalde termen te laten oplichten. 

Dergelijke tools helpen om het artikel sneller te doorgronden. 

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_(information_science)

4  School of Information Technology and Electrical Engineering, The University 

of Queensland. http://www.itee.uq.edu.au/~jane/

5 Zie hoofdstuk 9, project Scope.

Artikel

Video Fragmentdescribes

is part of
Data set
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Figuur 3: Voorbeeld van een verrijking binnen een wetenschappelijke publicatie

2.3 Uitgevers
Uitgevers zijn begonnen te experimenteren met Verrijkte Publicaties. 

Dit staat in de kinderschoenen. Verrijkingen bestaan bijvoorbeeld uit 

hyperlinks naar referenties en soms uit bijlagen. Elsevier en Blackwell 

bieden onderzoeksdata aan bij publicaties. Helaas worden deze data 

meestal aangeboden als pdf-bestanden en zelden als ruwe onder-

zoeksdata. Sommige tijdschriften verplichten registratie van onder-

zoeksdata in databanken (bijvoorbeeld Genebank). In het artikel 

wordt dan verwezen naar de databank, maar de databank zelf 

neemt helaas geen overzicht van de gepubliceerde artikelen op.

Een uitgebreider overzicht van de stand van zaken rond Verrijkte 

Publicaties bij uitgevers wordt gegeven in hoofdstuk 7.

2.4 Repositories
Repositories vormen op dit moment vaak de basis waarop Verrijkte 

Publicaties worden samengesteld. Ze bevatten niet alleen publica-

ties en onderzoeksdata maar bieden daarnaast vaak de mogelijkheid 

om commentaar, ranking, trackbacks of links aan deze objecten toe 

te voegen. De personen verantwoordelijk voor repositories bij de 

instellingen bouwen ook aan ontologieën en modellen voor (verrij-

king van) algemene publicatietypen zoals boeken, proefschriften en 

artikelen. Deze modellen beschrijven de relaties in de Verrijkte Publi-

catie. Is het bijvoorbeeld een deel van een hoofdstuk in een boek of 

een commentaar op een publicatie? Om de uitwisselbaarheid te 

waarborgen is gebruik van een ontologie noodzakelijk.

Inleiding Hypothese
Genebank

Probleemstelling

Verrijkte Publicatie

DatapluS: Zichtbaarder onderzoek

In het in 2009 uitgevoerde SURFshare tender project DatapluS7

worden Verrijkte Publicaties gebruikt om inzichtelijk te maken welke 

statistische data en bijbehorende bewerkingen van die data zijn 

gebruikt om tot de conclusies te komen die in wetenschappelijke 

artikelen worden getrokken. Het gaat om artikelen uit verkiezingson-

derzoek en waardenonderzoek. 

Om de koppelingen mogelijk te maken is een hulpmiddel ontwikkeld 

(Enhanced Publication editor) waar onderzoekers op relatief gemak-

kelijke wijze metadata aan de onderzoeksdata kunnen toevoegen en 

de onderzoeksdata aan de publicaties kunnen koppelen.

De Verrijkte Publicaties worden in twee portals aangeboden en bie-

den onderzoekers twee voordelen. De zichtbaarheid van het onder-

zoek wordt vergroot omdat het zoekproces naar bestaande litera-

tuur wordt ondersteund door het samenbrengen van relevante 

publicaties en onderliggende onderzoeksdata. Bovendien wordt her-

gebruik gestimuleerd omdat het koppelen van data aan publicaties 

onderzoekers de mogelijkheid biedt onderzoek te repliceren en 

voort te bouwen op de gebruikte onderzoeksdata.

Figuur 4: Beeld van de editor ontwikkeld in DatapluS waarmee data en bewerkingen 

aan de publicatie kunnen worden toegevoegd

7  Zie: http://www.surffoundation.nl/nl/projecten/Pages/DatapluS-

Repositories-for-Enhanced-Survey-Publications.aspx
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Verrijkte Publicaties in het Onderwijs

Een veld waarin de Verrijkte Publicatie nog niet wordt toegepast 

maar waar zeker interessante mogelijkheden lijken te liggen, is het 

onderwijs. Zo is het goed denkbaar dat een Verrijkte Publicatie kan 

worden ingezet om studenten of jonge onderzoekers te trainen in 

de kunst van het onderzoeken. Men kan bijvoorbeeld aan de hand 

van een dataset kijken of men tot dezelfde berekeningen en conclu-

sies komt als de onderzoekers die uiteindelijk een artikel op basis 

van deze data publiceerden. In het SURFshare tender project Data-

pluS zijn datasets en de statistische analyses opgeslagen. Door deze 

gecombineerd aan de studenten aan te bieden kunnen ze leren wel-

ke berekeningen met welke variabelen hebben geleid tot de conclu-

sies in de Verrijkte Publicatie.

Daarnaast is nog een andere vorm denkbaar van het verrijken van 

publicaties in het onderwijs. Docenten halen in hoorcolleges dikwijls 

wetenschappelijk onderzoek aan en colleges worden tegenwoordig 

vaak digitaal vastgelegd. Een koppeling tussen een dergelijke opna-

me en wetenschappelijke artikelen kan voor docenten een waarde-

volle toevoeging zijn om een cursus op te bouwen en die te relate-

ren aan het wetenschappelijk onderzoek. Voor de studenten is het 

een gemakkelijke manier om vanuit de colleges ‘door te klikken’ naar 

het wetenschappelijk materiaal dat aangehaald wordt.

Voorbeelden van internationale lopende repository projecten zijn:

•  Imag(in)ing the Shuilu Temple: ontwikkelt een image content 

model voor repository software Fedora.

•  Submission, Preservation and Exposure of Chemistry Teaching 

and Research Data (SPECTRa) verzamelt data in grote hoeveel-

heden en stimuleert het hergebruik van dit materiaal via reposi-

tories. Hiertoe worden Open Source software tools ontwikkeld 

die eenvoudig in de workfl ow van de onderzoeker kunnen wor-

den opgenomen.

•  StORe (Source-to-Output Repositories) project: richt zich op de 

interactie tussen publicaties in repositories en onderzoeksdata 

repositories.

In hoofdstuk 8 worden nog een aantal relevante internationale 

initiatieven beschreven.

2.5 Mogelijkheden
Publicaties worden complexer omdat technologie meer mogelijk 

maakt. Resultaten van onderzoek kunnen worden beschreven, maar 

ook gesimuleerd met een programma, gefi lmd, berekend, enzovoort. 

Lang niet alle uitgevers willen dit materiaal publiceren. Ze hebben 

vaak geen duidelijk beleid voor het duurzaam opslaan van data of 

onvoldoende capaciteit. Ze gebruiken vaak geen open standaarden, 

zodat de interoperabiliteit een probleem vormt en ze geven vaak 

alleen toegang aan abonnees.

Repositories zijn zeer geschikt om dergelijke objecten op te slaan. 

Ze maken deel uit van een infrastructuur die is toegerust voor het 

duurzaam archiveren in bijvoorbeeld archieven of nationale biblio-

theken. Universiteiten en onderzoeksinstituten zouden deze resulta-

ten van onderzoek dan ook toegankelijk moeten maken en duur-

zaam moeten archiveren via institutionele repositories. 

De huidige infrastructuur van repositories en sommige standaarden 

kunnen nu al worden gebruikt om Verrijkte Publicaties te creëren – 

door auteurs in de context van een samenwerkingsomgeving, door 

auteurs samen met repositories als service provider of door auteurs 

met uitgevers van (Open Access) e-journals of e-books. Alle objec-

ten met een unieke Persistent Identifi er (bijvoorbeeld een publicatie 

en een dataset) kunnen aan elkaar worden gekoppeld. 

Samenvattend kan worden gesteld dat zowel repositories als uitge-

vers beschikken over de bouwstenen en instrumenten voor het 

publiceren van Verrijkte Publicaties, maar dat het gebruik van deze 

infrastructuur nog in de beginfase verkeert.




