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Samenvatting 
Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar een kerndoel van information retrieval (IR): gebruikers 
gemakkelijk toegang geven tot informatie. Aan de hand van drie onderzoeksthema’s behandelt het 
onderzoek drie aspecten van IR: het domein waarin een IR-systeem wordt gebruikt, de interactie van 
gebruikers met het systeem, en het scenario voor hoe deze gebruikers met het systeem werken.  
Centraal in deze onderzoeksthema's is het streven om inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers 
van zoekmachines en algoritmes te ontwikkelen om hen te ondersteunen in hun zoektocht, of het nu 
gaat om een een onderzoeker die een grote collectie verkent of bestudeert, iemand die zoekt op het 
web en moeite heeft om iets te vinden, of een televisiekijker op zoek naar achtergrondinformatie.  
 
Het eerste onderzoeksthema is gemotiveerd door de zoektaken van onderzoekers bij het verkennen 
en bestuderen van grote collecties, zoals een krantenarchief. Om hun zoektocht op grotere schaal 
mogelijk te maken stellen wij computationele technieken voor om collecties met elkaar te verbinden 
en om te bepalen vanuit welk perspectief een nieuwsbericht is geschreven. Gemotiveerd door de 
manier waarop historici documenten selecteren voor nauwkeurige lezing stellen wij nieuwe 
technieken voor om verbindingen te leggen tussen collecties op basis van automatisch 
geëxtraheerde verwijzingen naar een tijdsperiode. Om te illustreren hoe deze algoritmes gebruikt 
kunnen worden introduceren we een zoekinterface voor het verkennen en analyseren van de nieuw 
verbonden collecties. Deze interface belicht verschillende perspectieven en vereist weinig 
domeinkennis. Gebaseerd op hoe communicatiewetenschappers framing in nieuws bestuderen 
stellen wij een automatische thematische content analyse benadering voor. 
 
Het tweede onderzoeksthema wordt behandeld in een multi-methodologisch onderzoek naar hoe 
gebruikers van een web zoekmachine zich gedragen als ze niet kunnen vinden wat ze zoeken. Op 
basis van grootschalige log analyse, annotaties op basis van crowdsourcing, en voorspellend 
modelleren laten we zien dat het gedrag van gebruikers samenhangt met hoe succesvol zij 
uiteindelijk zijn. Gebaseerd op deze bevindingen doen we voorstellen hoe een systeem frustratie van 
gebruikers in hun zoektocht kan voorkomen. Om gebruikers te ondersteunen stellen we algoritmes 
voor die de aard van toekomstige acties en de verwachte impact op de zoekuitkomst accuraat 
voorspellen. We doen aanbevelingen voor het ontwerp van zoeksystemen om de frustratie van 
gebruikers te beperken en om hen uiteindelijk succesvoller te laten zoeken. 
 
In het derde en laatste onderzoeksthema kijken we naar een proactief zoekscenario in een live 
televisie setting. We stellen algoritmes voor die contextuele informatie kunnen gebruiken om 
automatisch divers gerelateerd materiaal te vinden voor een achteroverleunende televisiekijker. 
Terwijl ze tv kijken, consumeren mensen steeds meer aanvullend materiaal, gerelateerd aan wat ze 
kijken. We introduceren twee technieken om automatisch materiaal te vinden op basis van 
ondertiteling: één gebaseerd op entity linking en één die op basis van reinforcement learning 
effectieve zoekopdrachten naar gerelateerd materiaal genereert. Beide technieken zijn uitermate 
efficiënt en worden op dit moment gebruikt voor live televisie-uitzendingen. 
 
Elk onderzoekshoofdstuk in dit proefschrift levert inzichten en algoritmes op die gebruikers van IR-
toepassingen helpen bij het zoeken. Voor verschillende domeinen, gebruikers, en toegangsscenario's 
verbetert het gepresenteerde onderzoek het gemak van toegang tot informatie. 
 
 


