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Blits?

• Initiatief: Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg Gent (0K3)

• Korte infosessies voor studenten en personeel
• Inschrijven niet nodig 
• Ook nog: EndNote (19/02), Web of Science

(20/02), zoekstrategie systematische review 
(26/02), Biblio (29/05)

• Verdiepende workshops (databanken, EndNote) 
voor onderzoekers:  
http://www.kcgg.ugent.be/events/

http://www.kcgg.ugent.be/events/




ZOEKSTRATEGIE



Onderwerp? => Onderzoeksvraag 

• Stel vast wat je wil weten en vertaal naar een onderzoeksvraag
• Voorbeeld: “Vermindert een behandeling met Nexobrid, eerder dan 

de standaardbehandeling om dood huidweefsel te verwijderen, de 
noodzaak voor verdere chirurgische ingrepen bij patiënten met 
diepe tweedegraads- of derdegraadswonden? ”

• Benoem in je onderzoeksvraag alle aspecten van je onderwerp 

• Een klinische onderzoeksvraag kan je vertalen naar PICO



• P
o Wie zijn de patiënten?
o Vb. patiënten met diepe tweedegraads- of 

derdegraadswonden

• I 
o Wat doen we met de patiënten? Waaraan worden ze 

blootgesteld?
o Vb. behandeld worden met Nexobrid

• C
o Met welke behandeling wordt de interventie vergeleken?
o Vb. standaard debrideringsbehandeling

• O 
o Wat is het resultaat?
o Vb. noodzaak voor verdere chirurgische ingrepen



Onderzoeksvraag => PICO 

• Voorbeeld onderzoeksvraag: 

“Vermindert een behandeling met Nexobrid, eerder dan de 
standaardbehandeling om dood huidweefsel te verwijderen, de 
noodzaak voor verdere chirurgische ingrepen bij patiënten met 
diepe tweedegraads- of derdegraadswonden? ”

• Voorbeeld vraag in PICO-vorm: 

“Wat is het effect bij patiënten met diepe tweedegraads- of 
derdegraadswonden (P) van een behandeling met Nexobrid (I), 
vergeleken met een standaard debrideringsbehandeling (C), op de 
noodzaak voor verdere chirurgische ingrepen (O)?”



• PICO

onderzoeksvraag

zoektermen



Onderzoeksvraag => zoektermen 

• Leer je onderwerp kennen 

• Let op de betrouwbaarheid
van je bronnen: CRAAP-test

• Bepaal de zoektermen -
deelaspecten van je vraag -
die in je zoekresultaten 
moeten voorkomen

https://onderzoektips.ugent.be/nl/tips/kritisch-lezen-internetpaginas-evalueren-met-de-cr-o291/


Onderzoeksvraag => zoektermen 
• Vertaal je zoektermen in het Engels (voertaal 

databanken)

• Voorbeeld:

o“Wat is het effect bij patiënten met diepe 
tweedegraads- of derdegraadswonden (P) van een 
behandeling met Nexobrid (I), vergeleken met een 
standaarddebrideringsbehandeling (C), op de 
noodzaak voor verdere chirurgische ingrepen (O)?”

o Nexobrid ; burns ; debridement



Onderzoeksvraag => zoektermen 

• Vul eventueel aan met synoniemen en

vaktermen

spellingsvarianten

afkortingen

antoniemen

deelbegrippen



• PICO

onderzoeksvraag

• betrouwbaarheid 
bronnen

• vertalingen

• synoniemen

zoektermen



• PICO

onderzoeksvraag

• betrouwbaarheid 
bronnen

• vertalingen

• synoniemen

zoektermen

databanken



TOEGANG DATABANKEN



• Voorwaarde: inloggen met je UGent-
account:
o via een UGent-PC
o via Athena –> browser

• Full text-artikels via 

Inloggen met 
UGent-account



Geïntegreerde 
zoekvensters op 
homepagina 
http://www.kcgg.ugent.be

http://www.kcgg.ugent.be/


Meer databanken 
via Zoeken > 
Databanken



PUBMED



PubMed: wat?

• Initiatief van Amerikaanse overheidsorganisatie National Library of 
Medicine

• Public Access to MEDLINE: interface om databank MEDLINE te 
doorzoeken

• Gratis toegang tot referenties en abstracts van artikels

• Inloggen UGent-netwerk noodzakelijk voor full text-artikels via



PubMed: indexering

• Gecontroleerd vocabularium: MeSH = Medical Subject Heading

o koppelen van trefwoorden aan artikels

o deze MeSH-termen zijn gestructureerd in een boomstructuur => 
thesaurus

• Overheidsinstelling -> manuele indexering duurt ca. 6 maanden:

ondertussen niet doorzoekbaar op MeSH-termen!



PubMed: inhoud

• Doorzoekbaar op MeSH-termen:

o indexed for MEDLINE

• Niet doorzoekbaar op MeSH-termen => zoeken op vrije 
tekstwoorden

o in afwachting van koppeling MeSH-termen

o geen indexering (as supplied by publisher)

Via PubMed.gov

MEDLINE



PubMed: 
voorbeeld 
indexering

Sneeuwbal-
methode: 
gerelateerde 
zoektermen 
uit relevant 
artikel

* = Major Topic: hoofdonderwerp
/ = Subheading: op welke manier is een MeSH-term 
beschreven?



PubMed: MeSH



PubMed: MeSH

MeSH-term

Subheadings

Synoniemen

Hiërarchie

verengen

verbreden



PubMed: 
zoeken op vrije
tekstwoorden



PubMed: 
Automatic Term 
Mapping



• Booleaanse operatoren: combineren 
zoektermen
o AND: alle termen moeten voorkomen
o OR: één van de termen moeten voorkomen
o NOT: deze term mag niet voorkomen

• “dubbele aanhalingstekens”: exacte 
woordcombinatie

• (haakjes): wijzigen van de volgorde van het 
uitvoeren van de AND-, OR-, en NOT-
combinaties 

• *: ter vervanging van één of meerdere 
karakters aan het einde van een woord

PubMed: 
operatoren



PubMed: 
Advanced Search 
Builder



Ook een combinatie van 
zoeksets en zoektermen
is mogelijk

Mogelijkheid tot 
zoeken op auteur, 
tijdschrift, 
titel/abstract,…

PubMed: Advanced 
Search Builder



PubMed: filters

Let op: 
enkel voor geïndexeerde artikels



PubMed: artikel



SFX: Full text





EMBASE



Embase: wat?

• Initiatief van uitgeverij Elsevier

• Inloggen UGent-netwerk noodzakelijk voor toegang tot referenties en 
abstracts van artikels

• Inloggen UGent-netwerk noodzakelijk voor full text-artikels via 



Embase: indexering

• Gecontroleerd vocabularium: Emtree
o koppelen van trefwoorden aan artikels
o deze Emtree-termen zijn gestructureerd in een boomstructuur 

=> thesaurus

• Privé-firma -> manuele indexering duurt ca. 5 dagen



PubMed Embase

MeSH-term Emtree-term

Major Topic Major Focus

Subheading Subheading

• Gelijklopende terminologie soorten 
indextermen:

• Indextermen: heel wat inhoudelijke 
overeenkomsten, maar MeSH en Emtree
zijn en blijven twee verschillende 
thesauri!

Embase: 
overeenkomsten 
met PubMed



• Doorzoekt ook MEDLINE (enkel de 
artikels geïndexeerd met MeSH-
termen!), maar daarnaast ook meer dan 
2000 andere tijdschriften die niet 
opgenomen zijn in PubMed

• Meer Europees gericht
• Focus op medicatie en apparatuur (vs. 

focus op pathologie)
• Snellere actualisering van indextermen: 

zo kan je meer specialistisch zoeken, 
zeker in de nieuwste 
onderzoeksdomeinen

Embase: 
verschillen met 
PubMed



Embase: 
verschillen met 
PubMed

• Apart zoekformulier voor PICO

• Aparte zoekformulieren voor Drug – Disease –
Device, met eigen Subheadings



Embase: 
zoeken op vrije
tekstwoorden => 
Quick Search

Embase suggereert automatisch een Emtree-term.
Wordt die niet gevonden, dan wordt de term enkel als 
vrije tekstwoord gezocht.





Embase: 
operatoren

• Booleaanse operatoren: AND – OR – NOT 
• ‘enkele aanhalingstekens’: exacte 

woordcombinatie
• (haakjes): wijzigen van de volgorde van het 

uitvoeren van de AND-, OR-, en NOT-
combinaties 

• *: ter vervanging van één of meerdere karakters 
(na minstens 2 karakters)

Bv. colo*r: color + colour + … 
• ?: ter vervanging van één karakter 

Bv. colo?r: colour
• $: ter vervanging van 0/1 karakter

Bv. colo$r: color + colour





Explode: alle onderliggende
termen worden
meegenomen of niet

As major focus: deze term 
als hoofdonderwerp
geïndexeerd of niet

Embase: Emtree



Embase: 
Advanced Search

Verbreden 
zoekopdracht

Verengen 
zoekopdracht



Embase: 

(slimme) filters



Embase: 

(slimme) filters



verengen of 
verbreden 
onderzoeksvraag

• PICO

onderzoeksvraag

• betrouwbaarheid 
bronnen

• vertalingen

• synoniemen

zoektermen
• indexering

• operatoren

• filters

databanken



Verengen van je zoekstrategie door:
• onderliggende termen niet op te nemen 

(niet exploderen)
• aan te duiden dat je zoekterm 

hoofdonderwerp (Major) moet zijn
• Subheadings op te nemen
• bij geavanceerd zoeken aan te duiden dat je 

zoektermen enkel in titel en abstract mogen 
voorkomen

[MAAR meest recente artikels uitgesloten:]
• enkel te zoeken op indextermen, niet op 

vrije tekstwoorden
• filters toe te passen

Tips en tricks voor 
Embase én 
PubMed



Verbreden van je zoekstrategie (bijv. voor 
een systematische review) door:

• te zoeken op indextermen én op vrije 
tekstwoorden

• onderliggende termen op te nemen 
(exploderen)

• synoniemen van je zoektermen als vrije 
tekstwoorden op te nemen (operator 
OR)

Tips en tricks voor 
Embase én 
PubMed



GOOGLE SCHOLAR



Google Scholar: wat?

• multidisciplinair
• enkel zoeken op vrije tekstwoorden
• goed startpunt voor je zoektocht
• citatiegericht zoeken
• standaard worden de zoekresultaten gesorteerd op relevantie => 

ontdekken van key articles => sneeuwbalmethode
• vanuit Google Scholar kan je titels in PubMed en Embase

kopiëren en opzoeken om zo voor je zoektocht relevante MeSH-
en Emtree-termen te ontdekken





OF via
PubMed > Single 
Citation Matcher

PubMed: kopiëren 
titel uit Google 
Scholar



Opgelet met kopiëren van titels in zoekvenster Embase: eerst verwijderen van 
leestekens en dan pas zoeken, anders foutmelding!

OF via Search > Article

Embase: kopiëren titel uit Google Scholar



ALGORITMES IN PUBMED EN EMBASE



Embase:

- Similar records (100 
records met min. 2 
termen aangeduid 
als Major Focus 
gemeenschappelijk) 

- Index mining

- Let op: door te 
vertrouwen op het 
algoritme van een 
zoekmachine heb je 
zelf geen volledige 
controle over je 
zoekstrategie



PubMed:

- Sort by Best Match: 
hoe vaak komen je 
zoektermen voor in 
de verschillende 
velden? Meer 
gewicht bijv. voor 
term in titel dan in 
abstract, voor hogere 
frequentie binnen 
één veld  

- Let op: door te 
vertrouwen op het 
algoritme van een 
zoekmachine heb je 
zelf geen volledige 
controle over je 
zoekstrategie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.Algorithm_for_finding_best_ma


VRAGEN OF SUGGESTIES?

VERONIQUE.DESPODT@UGENT.BE

MEER INFO?

HT TP://WWW.KCGG.UGENT.BE

mailto:Veronique.DESPODT@UGENT.BE
http://www.kcgg.ugent.be/

