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ROLLEN

D e sociaal-maatschappelijke, 
politieke en zelfs activistische 
invulling van de functie van de 
informatieprofessional. In dit 
nummer van IP zien we opnieuw 

hoe divers en belangrijk de rol van de infor-
matieprofessional is in een wereld die wordt 
overspoeld door informatie, waar en onwaar. 
Zie bijvoorbeeld het artikel over professio-
nals die op verschillende deelgebieden aan 
het werk zijn in de strijd tegen het coronavi-
rus. Het is van levensbelang dat informatie 
over het virus in rap tempo wordt gedeeld, 
soms via onconventionele paden, én wordt 
gecheckt op waarheid. 
Factchecking komt ook aan bod in het artikel 
over post-truth politiek in de VS. Hier worden 

de beloftes van de techgiganten be-
sproken voor een nieuw politiek ad-
vertentiebeleid in aanloop naar de 
Amerikaanse verkiezingen. Meer 
aandacht voor de informatiesector 

overzee is er in de rubriek Buiten-
land. Het Britse CILIP, een van de groot-

ste bibliotheekorganisaties van de wereld, 
belicht de ontwikkelingen in GB. Ook hier zien 
we de invloed van de politiek en maatschap-
pelijke veranderingen op de informatiesector 
en de morele plicht van de informatieprofes-
sional om hierin een rol te spelen. 
Over ontwikkelingen dichter bij huis kunnen 
we lezen in het artikel over het Information-
Wise-project van de Universiteit van Maas-
tricht. Het heeft als doel om studenten infor-
matiewijs te maken. Want hoe vinden studen-
ten hun weg in de enorme hoeveelheden in-
formatie en hoe kan ze dat geleerd worden? 
En wie na het lezen van de IP graag verder 
kijkt, leest en luistert, vindt op de laatste pa-
gina tips van een collega uit het veld.  <
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 INFORMATIEPROFESSIONALS TEGEN HET CORONAVIRUS | RONALD DE NIJS EN WICHOR BRAMER 

O
p 10 januari 2020 krijgt 
onderzoeker Zsófia Iglói, 
werkzaam op de afdeling 
Virologie van het Erasmus 

MC in Rotterdam, een vraag van haar 
afdelingshoofd, hoogleraar virologie 
Marion Koopmans: heeft ze interesse 
om voor vier weken aan de slag te gaan 
bij de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO)? Ze zal zich bezighouden met 
het coronavirus.
De afdeling Virologie maakt deel uit 
van een groot aantal netwerken, waar-
onder het WHO Collaborating Centre 
for Arbovirus and Haemorragic Fever 
Reference and Research. Het Erasmus 
MC ondersteunt responsacties bij de 
uitbraak van nieuwe en gevaarlijke pa-
thogenen, oftewel ziekteverwekkers van 
biologische oorsprong. Ook geeft het 
advies, levert laboratoriumdiagnostiek 
en zendt personeel uit naar hulpverle-
ningslocaties. 
Zsofia zegt ‘ja’ tegen het aanbod om 
tijdelijk gedetacheerd te worden bij 
het hoofdkwartier van de GLAD HP 
(Global laboratory alliance for the di-
agnosis of High Threat Pathogens), ge-
vestigd in Genève. Om zich alvast voor 
te bereiden maakt Zsófia met spoed een 
afspraak met Wichor Bramer, informa-
tiespecialist bij de bibliotheek van het 
Erasmus MC. Het doel: een zoekactie 
opstellen naar relevante literatuur met 
betrekking tot het coronavirus. 

Zoekactie in PubMed
‘De zoekactie was in dit geval geen ge-
makkelijke opgave,’ zegt Wichor Bra-
mer. ‘Normaal maak je bij een zoekactie 
in bibliografische databases als PubMed 
gebruik van gestandaardiseerde tref-

Op zoek naar 
informatie over 

 het corona virus
Net voordat ze 
wordt uitgezonden 
naar de Wereld-
gezondheids-
organisatie, gaat 
onderzoeker Zsófia 
Igló langs bij 
Wichor Bramer 
van de Erasmus 
MC-bibliotheek. 
Kan hij haar 
helpen aan 
informatie over 
het coronavirus?

woorden, maar specifieke thesaurus-
termen voor het nieuwe coronavirus 
waren er nog niet. De dag nadat ik mijn 
zoekactie had gemaakt, kwam PubMed 
met een update en hadden ze de term 
“2019 novel coronavirus” aan hun the-
saurus toegevoegd, maar daarmee is nu, 
een maand later, nog maar één artikel 
te vinden. Sowieso verwacht je in de 
wetenschappelijke literatuur nog geen 
artikelen over dit onderwerp. Hooguit 
nieuwsberichten, maar daar lag Zsófia’s 
interesse niet.’ 
Op verzoek van Zsofia richt de zoek-
tocht zich op literatuur over vergelijk-
bare virussen, SARS en MERS. Niet 
alleen is er over die virussen inmiddels 
veel gepubliceerd, ook zijn er gestan-
daardiseerde trefwoorden voor beschik-
baar. 

Aan de slag in Genève
Vier dagen na de zoekactie met Wichor, 
op 20 januari, gaat Zsófia aan de slag 
bij de Wereldgezondheidsorganisatie. 
Samen met collega’s is ze bezig geweest 
om ervoor te zorgen dat landen mon-
sters kunnen testen en zo het nieuwe 
coronavirus kunnen detecteren. ‘Daar-
voor hebben we informatie verzameld 
over bestaande testen en beoordeeld of 
deze het nieuwe virus konden detecte-
ren. Na het inwinnen van advies van 
experts kwamen we tot de conclusie dat 
dit nieuwe virus zodanig afwijkt van de 
virussen die er het nauwst aan verwant 
zijn, dat de meeste bestaande testen 
het niet kunnen detecteren. Ondertus-
sen werden er nieuwe analysemethoden 
ontwikkeld en beschikbaar gesteld. 
Parallel hieraan moesten we laborato-
riumnetwerken erbij betrekken om te 

Ronald de Nijs
Eindredacteur van IP



IP | vakblad voor informatieprofessionals | 01 / 2020 17

Op zoek naar 
informatie over 

 het corona virus

je alle literatuur over het nieuwe coro-
navirus kan vinden.’ 
Inmiddels is Zsofia weer terug in 
Nederland. ‘Dit was de eerste virus-
uitbraak waar ik aan heb gewerkt. Ik 
zie steeds meer de noodzaak en bereid-
heid om data en informatie te delen op 
andere manieren dan via peer reviewed-
publicaties.’ Haar ervaringen in Genève 
deden haar inzien dat er in dit soort 
situaties een grote behoefte is aan een 
snelle en goede informatievoorziening. 
De afdeling Virologie van het Erasmus 
MC gaat dan ook op korte termijn met 
de bibliotheek overleggen hoe ze in dit 
soort gevallen de informatie-overload 
voor kunnen blijven.

Wuhan-zoekactie delen
 En Wichor? Kort na de zoekactie voor 
Zsófia heeft hij op eigen initiatief nog 
een zoekactie bij Google Scholar gedaan. 
‘Het is dan wel een uitdaging om alle 
varianten van de benamingen te vinden, 
omdat er nog geen standaardisatie was 
afgesproken. Zo wordt er in de litera-
tuur gesproken over bijvoorbeeld “2019 
nCoV”, “2019 novel Coronavirus”, 
“wuhan coronavirus” en “coronavirus 
outbreak in wuhan”.’ Bovendien: een 
Google Scholar-zoekopdracht telt maxi-
maal 256 tekens. ‘Zie dan maar eens 
alle literatuur boven water te krijgen, 
zonder dat je te veel ruis krijgt of be-
langrijke artikelen mist. Begin februari 
zijn als standaardtermen “COVID-19” 
voor de ziekte en “SARS-CoV-2” voor 
het virus gekozen, en moest de zoekactie 
dus weer worden aangepast.’ 
Wichor ontdekte dat een database als 
PubMed actuelere informatie biedt dan 
andere medische databases, zoals em-
base.com. ‘En het grote voordeel van 
een zoekmachine als Google Scholar is 
dat daarin ook niet peer reviewed-arti-
kelen worden opgenomen uit preprint 
servers als arxiv.org. Wanneer snelheid 
geboden is, is dat toch wel heel waarde-
vol. In die zin heeft deze zoekvraag mij 
nieuwe inzichten opgeleverd.’
Wichor heeft de zoekstring van zijn 
zoekactie (zie kader) inmiddels gedeeld 
met collega’s in binnen- en buitenland. 
‘Leuk om te zien dat drie onderzoeks-
instituten de zoekstring ook alweer on-
der hun medewerkers en klanten heb-
ben verspreid.’ >>

ties. Veel publicaties verschijnen ook 
op www.biorxiv.org, een gratis archief 
voor nog ongepubliceerde wetenschap-
pelijke artikelen in de levensweten-
schappen. Dat bewees zijn nut als in-
formatiebron, maar was ook een risico, 
want sommige bevindingen bleken later 
incorrect te zijn.’ 

Peer review
Zouden onderzoekers hun data ook niet 
buiten de traditionele wetenschappe-
lijke tijdschriften kunnen verspreiden? 
‘Ja,’ zegt Zsófia. ‘Peer review is ook 
geen waterdicht systeem, hoewel het 
in ieder geval voorziet in een noodza-
kelijke kwaliteitscontrole. De Wereld-
gezondheidsorganisatie heeft afspraken 
met veel grote uitgevers dat ze ingedien-
de manuscripten al voorafgaand aan 
het peer review-proces ontvangt. Dit 
garandeert een snelle verspreiding van 
informatie, maar dus zonder die kwali-
teitscontrole.’

Hoe ging het verder?
Zsófia’s werk in Genève verschoof naar 
andere taken, zoals het schrijven van 
richtlijnen en protocollen. ‘Hierbij had 
ik geen ondersteuning van informatie-
specialisten meer nodig. Maar infor-
matiespecialisten bij de Wereldgezond-
heidsorganisatie werken nu aan een 
openbaar toegankelijke website waarop 

zorgen dat zij er klaar voor waren om 
de testen uit te voeren.’
De resultaten van de zoekopdracht 
die Wichor had uitgevoerd, kwamen 
van pas. ‘Ik heb ze gebruikt bij het in 
kaart brengen van bestaande commerci-
ele moleculaire testen. Op basis van dit 
onderzoek hebben we contact gezocht 
met de betreffende bedrijven om zicht 
te krijgen op het succes van hun analy-
ses, en of ze testen voor dit virus aan het 
ontwikkelen waren.’

Up-to-date blijven
De grootste uitdaging bij de uitbraak 
van een nieuw virus is om de hoeveel-
heid nieuwe publicaties bij te houden, 
zegt Zsófia. ‘Ik zie grote meerwaarde 
in de samenwerking van informatiespe-
cialisten met de onderzoekers, bijvoor-
beeld door dagelijks samenvattingen 
te verstrekken van systematische zoek-
acties of het opzetten van een map per 
onderwerp. Er verschijnt iedere dag zo-
veel informatie online en het is moeilijk 
om daar goed overzicht over te houden, 
dus we lopen het risico dat we belang-
rijke informatie missen.’
Maar om bij te blijven over beschikbare 
informatie over het coronavirus wordt 
niet alleen de wetenschappelijke litera-
tuur bijgehouden. ‘De Wereldgezond-
heidsorganisatie houdt de sociale media 
bij, want die zijn ook belangrijk voor 
doelgroepgerichte communicatie en om 
te zien op welke gebieden actie nodig is. 
Ook wetenschappers halen informatie 
van sociale media zoals Twitter, waar 
mensen vaak tweeten dat ze informatie 
openbaar hebben gemaakt en dan gaat 
het niet uitsluitend om informatie in de 
vorm van wetenschappelijke publica-

Wichors 
zoekactie 
naar het 

coronavirus
covid-19 OR sars-cov-2 OR 

“2019nCoV” OR “2019 nCoV 
| CoV | coronavirus” OR “2019 

novel | new coronavirus | 
cov” OR “wuhan coronavirus 

| cov | ncov | outbreak” 
OR “wuhan*coronavirus | 
cov | ncov | outbreak” OR 
“wuhan**coronavirus | 
cov | ncov | utbreak” OR 
“coronavirus*wuhan” 

(zie ook: bit.ly/GS-covid19)




