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SELECTIE VAN WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN DOOR BOOG, DCCG, NVALT EN WIN-O

Lancering van periodieke
overzichten toppublicaties
Vanaf het najaar van 2020 stellen
BOOG, DCCG, NVALT en WIN-O vier
keer per jaar selecties van actuele
wetenschappelijke toppublicaties
samen. Overzichten van deze selecties
zullen op de website van Medische
Oncologie beschikbaar worden gesteld.
De toppublicaties zullen regelmatig
worden toegelicht in een verdiepend
artikel voor Medische Oncologie.
Resultaten van het lezersonderzoek van oktober 2019 van
Medische Oncologie vormden de aanleiding om de mogelijkheden voor dit initiatief te onderzoeken. Uit het lezersonderzoek bleek dat ruim 90 procent van de respondenten
behoefte heeft aan een periodiek overzicht van belangrijke
wetenschappelijke toppublicaties uit internationale
oncologische vaktijdschriften. Internist-oncologen gaven
aan bezorgd te zijn om belangrijke publicaties te missen,
moeite te hebben om overzicht te bewaren en het zelf filteren
van publicaties erg intensief te vinden. Dit is niet verwonderlijk, gezien het enorme aanbod aan oncologische
publicaties. In 2019 verschenen er op PubMed al bijna
1,3 miljoen publicaties op het gebied van oncologie.
Zelfs wanneer deze 1,3 miljoen publicaties worden gefilterd

op een specialisatie zoals mammacarcinoom blijven er
voor de internist-oncoloog nog 25.498 publicaties over om
in één jaar te lezen; een onmogelijk opgave.

Op de hoogte blijven
Om het hele jaar door op een laagdrempelige manier op de
hoogte te blijven van recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied, is Medische Oncologie
samenwerking aangegaan met verschillende oncologische
studiegroepen. BOOG, DCCG, NVALT en WIN-O selecteren
recent uitgekomen wetenschappelijke publicaties binnen
hun eigen oncologisch specialisatiegebied, respectievelijk
mammacarcinoom, colorectaal carcinoom, longcarcinoom
en melanoom. Het gaat om publicaties met praktische
toepassingsmogelijkheden, uit journals met een hoge
impact factor en die zeer waarschijnlijk van invloed zullen
zijn op een of meerdere oncologische richtlijnen.

Praktische service
Hoofdredacteur van Medische Oncologie dr. Jan Willem de
Groot is erg enthousiast over dit nieuwe initiatief. ‘We zijn blij
met deze samenwerking met de studiegroepen. We denken
met deze gezamenlijke voorselectie van hoogwaardige artikelen die niemand mag missen een heel praktische service te
kunnen bieden die zeer welkom is onder collega-internistoncologen. Mijn dank aan de voorzitters van de studiegroepen,
dr. Agnes Jager, prof. dr. Egbert Smit, prof. dr. Miriam
Koopman en dr. Ellen Kapiteijn. We hebben samen iets heel
moois neergezet.’
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