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De vorm van het WP

De manier waarop we vakinhoudelijke kennis verzamelen en 
up-to-date houden, is de laatste jaren sterk veranderd. Velen van 
ons zien van veel wetenschappelijke tijdschriften niet meer 
(alleen) de papieren versie, maar benaderen de informatie ook 
elektronisch. Zelf lees ik minder dan 10% van alle wetenschap-
pelijke uitgaven vanaf papier, de rest van de informatie ontsluit 
ik via abonnementen op elektronische indices met links naar de 
volledige artikelen. Overigens zijn de meeste tijdschriften, naast 
elektronisch, ook ‘gewoon op papier’ beschikbaar.
De afgelopen tijd heeft u op meerdere manieren kennis kunnen 
nemen van het feit dat er een en ander veranderd is in de lay-out 
van het PW en ook van het PW Wetenschappelijk Platform. Het 
nieuwe pw.nl werd afgelopen oktober al gelanceerd en verheugd 
kan ik u melden dat er vanaf heden een mooi online resultaat 
van het WP beschikbaar is. Op deze site treft u de elektronische 
versie van het WP aan met een uitstekende zoekfunctie en 
directe toegang tot de pdf’s van alle in het verleden gepubliceer-
de WP-artikelen. Zoeken kan zoals u dat van de verschillende 
zoekmachines gewend bent. Kortom een hele stap vooruit.  
De online versie van het WP kunt u vinden via www.pw.nl/wp. 
Neem eens een kijkje.
In de afgelopen maanden werd een tijd lang toegewerkt naar een 
opzet waarbij de WP-artikelen in de papieren versie gereduceerd 
zouden worden tot kernachtige abstracts van het artikel, waarbij 
u voor de complete tekst doorverwezen zou worden naar de 
online uitgave van het WP. Uiteindelijk gaat het niet zover 
komen. En dat juicht de Redactieraad van het WP toe. Zo blijft 
ook het papieren podium voor de auteurs behouden. En u blijft 
dus in de komende jaren de keuze houden of u wel of niet naar 
de computer gaat om de artikelen van het PW Wetenschappelijk 
Platform te lezen.
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Verbetering
Onder het redactioneel ‘Overhevelen’ [PW Wetenschappelijk 
Platform, 18 februari 2011, pagina 20] is een foutieve citatieregel 
opgenomen. De juiste bronvermelding luidt:
van Roon E. Overhevelen. PW Wetenschappelijk Platform. 
2011;5:e1106.




