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KM x lezers - interactie, resultaten van KM 9 

Onderstaande grafiek vat uw respons samen op de enquete over KM 9. Bedankt 

voor de respons, en voor de commentaren. Per artikel worden twee scores toege- 

kend. Vertikaal is het percentage respondenten weergegeven dat het artikel ge- 

lezen en beoordeeld heeft; horizontaal staat de gemiddelde waardering op de 

volgende schaal: slecht=-l, matig=0, goed=l, uitstekend=2. Rechtsbovenin staan 

dus de veelgelezen en hoogbeoordeelde artikel en; rechtsonderin staan artikelen 

die u wellicht ten onrechte niet gelezen heeft. 

De hoogst scorende artikelen zijn: 

a = Craraer-Contanten; Wit, Zwart, Onzichtbaar 

c = Koopman-Sensitiviteit, specificiteit, aannemelijkheidsverhouding 

en voorspellende waarden van diagnostische testen 

i = Van Beek, Hendriks, Van der Laan & Otten- KM BIJ ... Landbouw- 

hogeschool Wageningen 

j = Folmer & Hijkamp-Linear structural equation models with spatio- 

temporal autocorrelation 

De overige artikelen zijn aangeduid met een "x"; de "0" is het gemiddelde van 

alle scores. 
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KM x lezers interactie 

De redactie stelt het zeer op prijs uw mening te vernemen over de inhoud van 
KM. We willen in een aantal nummers experimenteren met onderstaande vorm, en 
misschien ook met variaties hierop. Het voornaamste oogmerk is het blad goed 
af te stemmen op de wensen van de VVS-leden. Tevens hopen we dat zo'n evalua- 
tie een stimulans is voor hoog scorende auteurs, en voor potentie'le auteurs. 
Als de respons voldoende groot is, en als het experiment ook in andere op- 
zichten slaagt, dan wordt dit wellicht een vaste rubriek. 

Hieronder kunt u per artikel waarover u een oordeel heeft, een hokje aankrui- 
sen. Daarna deze pagina s.v.p. uitscheuren en opsturen naar: 

Albert Verbeek, Schaepmanlaan 9, 3818 JZ Amersfoort, 

liefst, maar niet noodzakelijk, binnen twee maanden. De resultaten van de 
enqudte uit KM n zullen gepubliceerd worden in KM n+2. . . 
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Suggesties of opmerkingen s.v.p. aan ommezijde vermelden. 




