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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/


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 PubMed

Wetenschappelijk zoeken toegepast



PubMed algemeen

• Public Access to MEDLINE

• Uitgever:  National Library of Medicine, USA

• Data uit Medline + 9% ongeïndexeerde artikels

• Focus = medische pathologie

• OPM: nieuwe versie sinds nov. 2019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


PUBMED ANNO 2020

Legacy PubMed (oude) New PubMed



Snelle zoekopdracht

In ‘all fields’ gezocht naar de term obesity
 Syntax van deze zoekopdracht geeft aan dat PubMed automatisch een MeSH-term 

heeft toegevoegd.



PubMed indexering                                                       1/2

MeSH -termen

= inhoudelijk gekoppelde trefwoorden aan de full-text

• Manuele indexatie in boomstructuur

• Jaarlijkse actualisatie MeSH-catalogus



TOEGANG NAAR DE MESH DATABANK

Legacy PubMed (oude) New PubMed



PubMed indexering                                                      2/2

• Indextermen zoeken in MeSH-catalogus:

* = Major Topic vb. Obesity*

/ = Subheading vb. drug therapy

• Boomstructuur: onderliggende MeSH-termen vb. Obesity, Morbid

• MeSH-catalogus -> termen toevoegen aan search builder  



Zoeken in PubMed 1/3
• Similar articles

• Zoekoperatoren

AND/ OR / NOT

“…” zoeken op exacte woordcombinatie 

(…) nesting: om volgorde van uitvoering te wijzigen

*   vervangen van 1 of meer karakters op einde van een woord (!) 

v.b. :  (vehicle* OR traffic) AND concussion



Zoeken in PubMed 2/3

• Automatic Term Mapping

• Geavanceerd zoeken

> All fields =  abstract + titel +auteurs en affiliaties + journal + keywords

≠ inhoud van full-text ! 

> combinatie van zoektermen en voorgaande zoeksets mogelijk

Tips

- zie details  (< menu ‘advanced)’ om zoeksyntax aan te passen => meer controle!

- Combineer indextermen met vrije tekstwoorden (synoniemen)



Zoeken in PubMed 3/3
Filteren en sorteren 

voorbeeld sorteren: best match, publicatiedatum, …

voorbeeld filteren: beschikbaarheid, genre publicatie, …

N.B. - filters enkel van toepassing op geïndexeerde artikels

- ook persoonlijke filters mogelijk: MYNCBI 

- algoritmes: handig, maar verlies aan controle



• SFX-knop: full-text (UGent)

• PMC-knop: full-text (publiek)

• Alert instellen voor nieuwe publicatie

- eerst NCBI account aanmaken (gratis)

- melding via e-mail bij nieuwe publicaties

OOK:  zoekstrategieën en referenties bewaren via ‘MYNCBI’

Full-text en alerts



Opdracht geavanceerd zoeken in PubMed

1. Open de PubMed Advanced Search Builder

2. Zoek een MeSH-term voor een bepaalde zoekterm en bekijk het aantal hits. Voeg 
één synoniem toe als vrij tekstwoord aan de syntax. Vergelijk.

3. Voeg met de juiste zoekoperator je 2e zoekterm toe (als MeSH-term) aan het 
vorige zoekresultaat.  => vergelijk het aantal resultaten.

4. Wijzig je zoekopdracht door het gebruik van een Major Topic bij één van beide 
MeSH-termen. Vergelijk het aantal hits. => verenging of verbreding?

Voorbeeld zoektermen: COPD en bronchodilator



Resultaten oefening



Zoeken in Google Scholar

Wetenschappelijk zoeken toegepast





Google Scholar: algemeen

• Multidisciplinair

• Zoektermen worden ook in full text gezocht

• Zoekalgoritmes zijn niet transparant (!)

https://scholar.google.be/


Zoeken in Google Scholar 1/2

• Enkel zoeken op vrije tekstwoorden (geen indextermen)

• Ook mogelijk : citaten en patenten

• Zoekoperatoren:

OR/AND

+ invoegen van de hieropvolgende zoekterm 

- hieropvolgende zoekterm negeren 

“…” exacte woordcombinatie

* vervangen van ontbrekende letter(s) of woorden

(…) nesting



Zoeken in Google Scholar 2/2

• Geavanceerd zoeken      

• Sneeuwbalmethode en key-terms

• Standaard gesorteerd op relevantie 

• Google Scholar alert aanmaken met eigen account.

Tip: zorg ervoor dat je zoekvraag zeer specifiek is.



We want your FEEDBACK

Vergeet niet het evaluatieformulier in te vullen.
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