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Blits informatiesessies 

• Doelgroep: studenten en personeel 

• Korte, vrijblijvende sessies

• Basiskennis en vaardigheden

• Thema’s:  wetenschappelijk schrijven, statistische 
toetsen, wetenschappelijke zoekstrategieën in diverse 
databanken, systematische reviews, etc. 

• Ook: verdiepende workshops en lunchmeetings, 
gericht op onderzoekers 
http://www.kcgg.ugent.be/events/

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


WETENSCHAPPELIJKE ZOEKSTRATEGIE

WAT HOUDT DAT IN?



Hoe begin je er aan?



Stap 1: Stel je onderzoeksvraag op



Stap 2: Selecteer je bronnen

• Vrije vs diepe internet

TIP: Kritisch evalueren bronnen uit vrije internet met CRAAP-test

• Welke zijn de zoekmogelijkheden? 

• Zoekalgoritmes? 

• Voor systematische reviews: Cochrane Database 



Stap 3: Stel je zoekstrategie op
• Identificeer belangrijkste deelaspecten onderzoeksvraag

ZOEKTERMEN 

• Zoek alternatieve zoektermen
• Combineer m.b.v. AND / OR / NOT

Tips: - de ‘code’ zelf bewerken geeft meer controle over zoekresultaten
- zie ook infofiche zoekstrategie op onze website 

ORAND NOT

http://www.kcgg.ugent.be/zoeken/zoekstrategie/studenten/


Stap 4: Evalueer je zoekresultaat

Beantwoord de volgende vragen:

voldoende?

verifieerbaar?

betrouwbaar?

Neem dan verdere stappen:
 zoekstrategie verengen

of

 zoekstrategie verbreden

Tip: CRAAP-test
Currency, Relevance, 
Authority, Accuracy, 
Purpose/Point of View



Zoeken in Web of Science

Wetenschappelijk zoeken toegepast



Web of Science (WoS) algemeen
• Uitgever: Clarivate Analytics

• Multidisciplinaire databank

• Troeven

- Mogelijkheid Medline te doorzoeken

- Cited Reference Search

- Metrics (enkel Core Collection)

- Researcher-ID kan gekoppeld worden aan ORCID-ID



Zoeken in WoS 1/2
Geavanceerd zoeken, filteren en sorteren

• Kiezen in welke collectie(s): 
WoS Core Collection : SCI + SSCI + AHCI + ESCI + CP indexes (s. 1955) 

KCI Korean Journal Database (s. 1980)

MEDLINE (s. 1950)

Russian Science Citation Index (s. 2005)

SCielo Citation Index (s. 2002)

• combinatie van zoektermen en voorgaande zoeksets > Search History

• zoeken op DOI-nummer : Ditigal Object Identifier

• sorteren en filteren



Zoeken in WoS 2/2
• Cited Reference Search

Zoeken naar artikels die een bepaalde publicatie citeren.

Tip:  Citation alert aanmaken

• Zoekoperatoren

NEAR/x aantal woorden (x) max. afstand tussen twee opgegeven zoektermen

SAME voor een exacte zoekterm (bv. een adres) 

AND/OR/NOT

* vervangen van 0 of meerdere karakters

? vervangen van 1 karakter

$ vervangen van 0 of 1 karakter



Metrics in WoS

• Create Citation Report NB: enkel Core Collection

• H-index opvragen 

= maat van auteurs-impact (citaties en publicaties)

• Analyse results : statistieken en grafieken over verschillende domeinen.

Vb: aantal publicaties per jaar; wetenschappelijke domeinen.

• Journal Citation Report (JCR ) : statistieken over een specifiek tijdschrift

- Journal Impact Factor (JIF ) 

- quartiles per categorie



Voorbeeld Journal impact factor

Voorbeeld 

JIF = 36,216 in 2018

Quartilen < onderzoeksvelden



Algemene bedenking

Metrics zijn informatief en mogelijks interessant of nuttig.

Blijf echter kritisch en durf (verder) denken 

Een impactfactor e.d. is geen maat voor de wetenschappelijke integriteit* van een 
auteur, een artikel, een journal. 

*kwaliteit van de onderzoekspraktijk en de resultaten



Zoeken in Scopus

Wetenschappelijk zoeken toegepast



Scopus algemeen

• Uitgever: Elsevier (NL)

• Bevat: catalogus Elsevier + Embase

• Wereldwijde artikels 

• Metrics voor álle artikels



Geavanceerd zoeken, filteren & sorteren

• Combineren van zoekopdrachten uit zoekgeschiedenis

• Zoeken op auteur(s) of affiliaties  (ORCID-ID)

Tip: Met veldcodes syntax optimaliseren!

• Sorteren op datum; relevantie; aantal citaties; 1e auteur; …

Zoeken in Scopus 1/2



Zoekoperatoren

AND / OR vernauwend vs. verbredend 

AND NOT

W/n afstand tussen de twee woorden is max n-aantal woorden (random volgorde)

Pre/n het eerste woord gaat met max n-aantal woorden het tweede woord vooraf

{…} exacte woordcombinatie

“…” woordcombinatie naast elkaar

? vervanging van 1 karakter in een woord

* vervanging van meerdere karakters in een woord

Zoeken in Scopus 2/2



Metrics in Scopus : een selectie 1/2
Metrics van resultaten van zoekopdracht (bv. auteur)

• Analyse results

• View citation overview

Metrics van een artikel

• Citation benchmark (%)

• Field Weighted Citation Impact : score 1 is gemiddelde van het onderzoeksveld 

• Alerts: voor zoekopdracht, nieuwe citatatie van een auteur(s) of document



Metrics tijdschrift

• CiteScore

= aantal citaten in jaar X in verhouding tot het aantal gepubliceerde docs in jaar (X-3) ten 
opzichte van het jaar (X-1) 

• SJR = score voor het aantal waardevolle referenties 

• SNIP = aantal citaten in verhouding tot het gemiddeld aantal citaten in een specifiek 
onderzoeksveld

Metrics onderzoeksveld : Cf. vorige

• ranking CiteScore

• quartilen

Metrics in Scopus : een selectie 2/2

Ook hier: wees kritisch! 
Metrics zijn interessant, 
maar zijn geen goede 
markers voor integriteit.



Muddiest point 

Nog voor we afsluiten…

Wat is voor jou het moeilijkste geweest in deze infosessie en/of wat is er 
nog onduidelijk i.v.m. Web Of Science en Scopus?

Noteer dat gerust op de achterzijde van het evaluatieformulier.
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