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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, RDM, etc. 

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

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




EndNote X9: algemeen en starten
• Software voor referentiebeheer: 

- beheren van persoonlijke database met bibliografische referenties 
- citeren vanuit je tekst 
- opmaak referentielijst

• EndNote Desktop-versie
• Handleiding EndNote X9 en FAQ > zie website KCGG

• Opstarten? Best via Athena !         

Tip bij 1e gebruik: beide bestanden opslaan onder H-schijf , onder één map (bv. ‘EndNote’)

- enl-bestand 

- data-bestand

http://www.kcgg.ugent.be/verwerken/citeren-refereren/


Referenties importeren: databank > EndNote        1/3

• Databank openen via browser in Athena

• Inspiratie nodig? http://www.kcgg.ugent.be/zoeken/databanken/

• Algemene tip:

Als automatische export naar EndNote niet lukt

gebruik import-knop in EndNote zelf om het opgeslagen bestand met de 
referentie te openen

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


Referenties importeren: databank > EndNote        2/3

• Import vanuit PubMed *nieuwe versie sinds 11/2019!

≤ 10 000 records: Klik bovenaan op Save 
> kies ‘selected references’ of ‘all references on page’ 
> Format: RIS > Create file > Open

• Import vanuit Embase

≤ 10 000 records: Export > RIS format > # referenties selecteren > download

NB: Export Results ≠ Export History

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=ibeuglib
https://www.embase.com/


Referenties importeren: databank > EndNote        3/3

• Import vanuit Web Of Science

≤ 500 records : Export to > EndNote Desktop> N° of records aanduiden

• Import vanuit Scopus

≤ 2000 records: Klik op Export > selecteer RIS format > Export

• Import vanuit Google Scholar

≤ 20 records

stap 1: Instellen Bibliografiebeheer > ‘Links voor import in EndNote weergeven’ aanvinken

stap 2: Artikel(s) aanvinken (of)     > Mijn bibliotheek > Selecteren en Exporteren (EndNote)

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
https://scholar.google.be/


Toepassing I
• Vooraf:

- Open een databank naar keuze

- Voer een zeer eenvoudige zoekopdracht uit selecteer min. 2 artikels die je wilt 
exporteren naar EndNote.

a) Sla je (nieuwe) EndNote library op onder je H-schijf.

b) Exporteer je gekozen artikels naar je library.

c) Sla op en sluit.
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Groepen maken

menu Groups > Create Groups

• group (set) : manuele indeling
1e niveau = group

2e niveau = group set 

• smart group (set): automatische indeling instellen voor specifieke zoekstrategie

Weergave referentielijst aanpassen

• Mogelijkheid om velden te personaliseren (max.10)

• Mogelijkheid om oplopend/aflopend te sorteren

Referenties beheren                                                   1/3



Referenties manueel toevoegen en/of aanpassen
• References > New Reference (manueel)

• References > Edit References (manueel of automatisch zoeken naar updates)

Pdf's toevoegen en bewerken
• Manueel: klikken op paperclip (attach file) 

• Automatisch zoeken: klikken op vergrootglas (find full text)

• max 45 bijlagen per referentie + 1 figuur 

TIP: mogelijkheid bewerken van Pdf's (bv. notities toevoegen, markeren, etc.)

Referenties beheren                                                   2/3



Referenties beheren                                                   3/3

• Zoeken in je library

b.v. zoeken in je pdfnotities, zoeken naar journal, auteur, etc.

• Dubbele referenties zoeken en verwijderen

References > Find Duplicates

• Tip: best manueel verwijderen en één voor één bekijken



• Als Pdf:

oEerst de gewenste referentiestijl in EndNote selecteren

oFile > Print > Print as PDF Creator

• Als Word-bestand: File > Export

• Tip: delen van bibliografie van een bepaalde tekst, vanuit Word:

Export to EndNote > export traveling library

Referenties exporteren en delen



Cite while you write (CWYW)

• Kies je output stijl in Word = bepalend (!)

• Referenties/citaten invoegen

a) vanuit Word: Insert Citation automatisch aanmaak van bibliografielijst 

meerdere opties

a) vanuit EndNote : Tools > CWYW > Insert selected citations > Go to Word 



Cite while you write : belangrijke tips
• mogelijk om meerdere referenties tegelijk toe te voegen in Word

• aanpassen van format van gekozen referentiestijl of inhoud van de referentie 

= via EndNote <-> kiezen output stijl = via Word

• Tip: Regelmatig klikken op Update citations and bibliography



Toepassing II
Vooraf:
- Open de EndNote library die je hebt aangemaakt (zie toepassing 1 )
- Open een nieuw Word-bestand en Copy-paste lukraak een tweetal zinnen uit een artikel 

of andere bron.

a)  Voeg enkele referenties in je tekstje toe vanuit Word met gebruik van de 
CWYW principes.
b) Voeg ook een meervoudige referentie toe in één keer.
c) Verander de output-style van je referenties (vb. Vancouver > APA 6th)
d) Ga na of er automatisch een referentielijst wordt aangemaakt op het einde 
van je bestand.
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