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‐ Oefening
Bronnen:
‐ KCGG website:
http://www.kcgg.ugent.be/verwerken/citeren‐refereren/
‐ https://onderzoektips.ugent.be/nl/tags/EndNote/
‐ www.endnote.com
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1. EndNote
‐ Rol en functionaliteiten: referenties importeren, beheren, centraal bewaren, referenties
exporteren, Cite While You Write

‐ EndNote Desktop vs. EndNote Online

‐ Persoonlijke EndNote library (.enl & .data)
◦ Journal Term List importeren bij aanvang & bij iedere nieuwe Library (indien van toepassing)

‐ Koppeling met Internetbrowser en tekstverwerker (zelfde softwareplatform bijv. Athena!)
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1. EndNote

E
B

A
A. Groups panel
B. Reference list panel
C. Reference/Preview panel
D. PDF viewer panel
E. Search panel

C

D
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Importeren van Medical Journal Term List
Navigeer naar Tools > Open Term Lists > Journal list Term List
Open tabblad ‘Lists’ en klik op ‘Import List’
Importeer ‘Medical.txt’

6

2. Referenties importeren
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2. Referenties importeren

Export History

Export Results
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2. Referenties importeren

EndNote online versus EndNote desktop
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2. Referenties
importeren
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2. Referenties
importeren
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2. Referenties importeren
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2. Referenties importeren vanuit de databank
‐ Kopieer naar de ‘gewenste’ EndNote library (cf. EndNote Online vs. EndNote Desktop)

‐ Voor import van referenties vanuit de databank, zoek naar ‘export’, ‘RIS file’, ‘save to…’

‐ Indien geen automatische import in EndNote: gebruik de importfunctionaliteit in EndNote

‐ Controleer en pas zo nodig instellingen aan (cf. Google Scholar)
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Google Scholar

PubMed
PubMed

WebWeb
of Science
of Science

Embase

Embase
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Google Scholar

PubMed

Web of Science

Embase
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2. Referenties importeren vanuit EndNote
Local Library Mode

Online Search Mode (Temporary Library)
‐ Tijdelijke bibliotheek
‐ Referenties worden niet automatisch toegevoegd aan je persoonlijke library

Integrated Library & Online Search Mode
‐ Referenties worden wél automatisch toegevoegd aan je persoonlijke library!
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2. Referenties importeren vanuit EndNote

Databank selecteren!
Kopiëren van (je selectie van) referenties naar je persoonlijke library vanuit de Online Mode
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3. Referenties beheren
‐ Groepen aanmaken
◦ Group vs. smart group
◦ Group sets vs. groups

‐ Weergave van de referenties in de
referentielijst aanpassen
◦ Sorteren op 1 kolom
◦ Kolommen verplaatsen
◦ Kolommen toevoegen/verwijderen
(maximaal 10 kolommen!)
◦ Kolommen personaliseren (zie FAQ)

‐ Referentie aanpassen
◦ Een referentie corrigeren/updaten
◦ Een referentie manueel toevoegen

‐ PDF toevoegen en bewerken
◦
◦
◦
◦

Automatisch
Manueel
Tekst in PDF markeren
Nota’s toevoegen en zoeken

‐ Referenties zoeken in je library
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3. Referenties
beheren

E
B

A
A. Groups panel
B. Reference list panel
C. Reference/Preview panel
D. PDF viewer panel
E. Search panel

C

D
19

3. Referenties beheren
‐ Groepen aanmaken
◦ Group vs. smart group
◦ Group sets vs. groups

‐ Referentie aanpassen

A

◦ Een referentie corrigeren/updaten
◦ Een referentie manueel toevoegen

‐ Weergave van de referenties in de
referentielijst aanpassen
◦ Sorteren op 1 kolom
◦ Kolommen verplaatsen
◦ Kolommen toevoegen/verwijderen
(maximaal 10 kolommen!)
◦ Kolommen personaliseren (zie FAQ)

B

C

‐ PDF toevoegen en bewerken
◦
◦
◦
◦

Automatisch
Manueel
Tekst in PDF markeren
Nota’s toevoegen en zoeken

‐ Referenties zoeken in je library

D
E
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A

3. Referenties beheren
Aanmaken group/smart group/group set

Rechtermuisknop
vanaf een group (set)

OF

‐ Maximum 2 niveaus van organisatie (nl. group set en group)
‐ Group = manuele handeling vs. smart group = automatisch op basis van zoekstrategie
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B

3. Referenties beheren
Weergave van de velden in de referentielijst aanpassen

Bijlage(n) (ja / nee)
Read/Unread ‐ indicator

‐
‐
‐
‐

Persoonlijke score
(0‐5 sterren)

Mogelijkheid om
velden te
personaliseren
(zie FAQ)

Maximaal 10 velden
Sortering (oplopen – aflopend) door op de titel van een veld te klikken
Aanpassen: Edit > Preferences > Display Fields of rechtermuisknop van op de menubalk met titels
Je persoonlijke instellingen blijven automatisch bewaard
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C

3. Referenties beheren
Referentie aanpassen
References > New Reference (=> selecteer het referentietype en vul alle metadata aan)
References > Edit Reference
◦ automatisch
◦ manueel
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D

3. Referenties beheren
PDF toevoegen en bewerken
Automatisch

Manueel

‐ Maximaal 45 bijlages (bijv. ≠ versies van een artikel)
‐ Uitsluitend PDFs (uitz. 1 figuur per referentie
wanneer referentie geopend is)
‐ PDF openen in een referentievenster; nota’s toevoegen; tekst markeren; tekst doorzoeken
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E

3. Referenties beheren
Referenties zoeken in je library

Zoeken in PDF notities

25

4. Referenties exporteren
Als PDF
‐ Gewenste referentiestijl selecteren
Annotated stijl = stijl inclusief abstract

‐ File > Print (Preview) > PDF Creator

Om te bewerken in word
‐ File > Export OF klik Export
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5. Cite while you write
In Word

Insert Citation Go to EndNote

Deze stijl bepaalt de stijl van de referenties en bibliografie

Vanuit EndNote

Deze stijl bepaalt niet de stijl van de
referenties en bibliografie in Word

Insert Go to Word
citation
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5. Cite while you write
Meerdere referenties tegelijkertijd invoegen is mogelijk
EndNote maakt gebruik van velden in Word
Aanpassing aan een referentie maken in EndNote (!) bijv. output style
aanpassen, naam van een auteur corrigeren, enz.
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Contact
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (KCGG)

Campus UZ ‐ K3 gelijkvloers (ingang 42)
09/332.22.91 (balie)
kcgg@ugent.be

Nele Pauwels

Veronique Despodt

09/332.24.43

09/332.21.58

nele.pauwels@ugent.be

veronique.despodt@ugent.be
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6. Frequently Asked Questions (Deel I/II)
1. Wat is het verschil tussen tijdelijke en permanente groepen?
2. Hoe kan je dubbele referenties verwijderen?
3. Hoe kan je informatie automatisch toevoegen aan een set van referenties?
4. Hoe kan je velden personaliseren (bijv. ‘reviewer 1’, ‘persoonlijke notities’ toevoegen als extra kolom)?
5. Wat is de capaciteit van een EndNote library (Online vs. Desktopversie)?
6. Welke acties kan je ondernemen wanneer een referentiestijl/output style niet voldoet aan de
voorschriften van het tijdschrift?
7. Hoe kan je referenties exporteren naar Excel?
8. Hoe kan je een library delen?
9. Hoe kan je een groep vanuit je EndNote Online naar je EndNote Desktop library exporteren?
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6. Frequently Asked Questions (Deel II/II)
10. Wat is een Traveling Library en waarvoor gebruik je dit?
11. Wat is een Compressed Library en waarvoor gebruik je dit?
12. Hoe kan je een Reference Manager Database omzetten naar je EndNote library?
13. Hoe kan je een nieuwe referentie aanmaken?
14. Hoe kan je een map met PDF‐bestanden automatisch importeren?
15. Hoe kan je een referentie voor een webpagina aanmaken?
16. Wat is de limiet voor te importeren referenties uit PubMed, Embase, Google Scholar, Web of Science en CINAHL?
17. Hoe kan je een referentie vanuit The Cochrane Library importeren?
18. Hoe kan je een referentie vanuit ClinicalTrials.gov importeren?
19. Hoe kan je de afkortingen van een tijdschrift in de referentielijst gebruiken i.p.v. de volledige naam (of vice versa)?
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1. Wat is het verschil tussen tijdelijke en
permanente groepen?
◦ Na een actie, bijv. referenties importeren, een online search, referenties
invoegen in een Worddocument, enz., wordt een tijdelijke groep
aangemaakt. Je kan de referenties van respectievelijk je (laatste!) import,
je (laatste!) online search en je referentielijst in je Worddocument
bekijken in een tijdelijke groep. Na afsluiten van je EndNote
library/software worden deze tijdelijke groepen verwijderd.
◦ De mappen All References, Unfiled en Trash en de group sets, groups en
smart groups die je zelf aangemaakt hebt, vallen daarentegen onder
permanente groepen (en zullen na afsluiten van je EndNote
library/software ongewijzigd blijven).
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2. Hoe kan je dubbele referenties verwijderen? –
dia 1/3
Hoe kan je dubbele referenties in je persoonlijke library opsporen en verwijderen?
◦ Via References > Find Duplicates is het mogelijk om dubbele records op te sporen, te vergelijken en te
bepalen welke referentie bewaard blijft. Mogelijke dubbele referenties worden naast elkaar geplaatst
waarbij de van elkaar verschillende velden worden opgelicht. Vervolgens kan gekozen worden om één
van beide referenties (via Keep This Record) of beide referenties (via Skip) te behouden.

De verschilpunten worden in blauw
gemarkeerd; 1ste verschilpunt
wordt bovenaan het venster
getoond
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2. Hoe kan je dubbele referenties verwijderen? –
Dia 2/3
Hoe kan je dubbele referenties in
een groep opsporen en
verwijderen?
◦ Selecteer een groep en kies
References > Find Duplicates.
◦ Duplicate References = overzicht
van de dubbele records in de
geselecteerde groep
◦ Niet referenties in de map
Duplicate References verwijderen!
=> selecteer opnieuw de groep
waarin je de dubbels hebt
opgespoord
◦ In deze groep zijn de dubbele
referenties in blauw gemarkeerd =>
rechtermuisknop: Remove
References from Group
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2. Hoe kan je dubbele referenties verwijderen? –
Dia 3/3
Waarom is in één klik dubbele referenties uit een groep
verwijderen niet aan te raden?
◦ Referenties die niet als dubbel worden aangeduid, maar het
toch zijn: kleine verschillen in de titel, verschillende schrijfwijze
auteur(s)
◦ Referenties die als dubbel worden aangeduid, maar het niet
zijn: bijv. commentaren, correcties, conference abstracts

Hoe te verhelpen?
◦
◦
◦
◦

Edit > Preferences > Duplicates
Default velden = Author, Year, Title, Reference Type
Vink Author en Reference Type uit als vereiste velden
Door deze velden via Edit > Preferences > Display Fields
zichtbaar te maken, kan je de referenties manueel nakijken
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3. Hoe kan je informatie automatisch toevoegen
aan een set van referenties?
Hoe kan je tekst toevoegen aan een set van
referenties?
◦ Bijvoorbeeld: keyword X toevoegen aan een set van
referenties of de databank toevoegen waaruit de
referenties gehaald werden?
◦ Via Tools > Change/Move/Copy Fields
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4. Hoe kan je velden personaliseren (bijv. ‘reviewer 1’,
‘persoonlijke notities’ toevoegen als extra kolom) – dia 1/2
Hoe kan je de velden van een bepaald type referenties personaliseren?
◦ Bijv. persoonlijke keywords, commentaar van een reviewer in het kader van een systematische review
◦ Via Edit > Preferences > Reference Types
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4. Hoe kan je velden personaliseren (bijv. ‘reviewer 1’,
‘persoonlijke notities’ toevoegen als extra kolom) – dia 2/2
Hoe kan je de gepersonaliseerde velden laten
verschijnen in het Reference List Panel?
◦ Via Edit > Preferences > Display Fields
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5. Wat is de capaciteit van een EndNote library
(Online vs. Desktopversie)?
Wat is de capaciteit van een EndNote library Online?

Bron: http://endnote.com/sites/en/files/m/pdf/en‐online‐qrc.pdf

Wat is de capaciteit van een EndNote library Desktopversie?
◦ De capaciteit van een EndNote library Desktopversie is in principe
ongelimiteerd. Toch zijn er factoren die een limiterende factor kunnen
zijn, bijv. :
◦ De hoeveelheid schijfruimte ter beschikking waar je EndNote library bewaard wordt
◦ De mogelijkheid om je library te synchroniseren met je EndNote online (limiet: 1 miljoen
referenties)
◦ De mogelijkheid om een Compressed Library wil maken (limiet: 4 GB en 65635 referenties)
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6. Welke acties kan je ondernemen wanneer een
referentiestijl/output style niet voldoet aan de
voorschriften van het tijdschrift? – dia 1/2
Wat als de gewenste referentiestijl niet voorkomt in de lijst die je via Select Another Style in
Word krijgt?
◦ Bij installatie van een lokale EndNote versie, worden de populairste, doch niet alle referentiestijlen
lokaal op je PC bewaard. Via de EndNote website kan je meer dan 5000 referentiestijlen terugvinden. Je
dient deze lokaal op je PC te bewaren voor gebruik. De locatie kan je terugvinden onder Edit >
Preferences > Folder Locations > Style Folder.

Wat als de gewenste referentiestijl niet exact overeenkomt met de voorschriften in de Author
Guidelines?
◦ Ga na of een recentere versie van de referentiestijl op de EndNote website beschikbaar is. Bewaar deze
lokaal op je PC. De locatie kan je terugvinden onder Edit > Preferences > Folder Locations > Style Folder.

Wat als de gewenste referentiestijl niet op de EndNote website te vinden is?
◦ Vertrek van een output style die zo minimaal mogelijk verschilt van de gewenste stijl en pas deze aan via
Edit > Output Styles (zie dia 2/2)
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6. Welke acties kan je ondernemen wanneer een
referentiestijl/output style niet voldoet aan de
voorschriften van het tijdschrift? – dia 2/2
Hoe pas je een bestaande referentiestijl aan?
◦ Kies in je EndNote library voor Edit > Output Styles
◦ Open Style Manager, vink de aan te passen referentiestijl aan en kies voor Edit
Let op: bewaar de door jou aangepaste stijl onder een andere naam dan de oorspronkelijke
referentiestijl, anders wordt de oorspronkelijke stijl overschreven
◦ Kies in de linkerkolom voor Citations > Templates en doe de nodige aanpassingen, als je aan de stijl van
de citations in je tekst(en) iets wil wijzigen
◦ Kies in de linkerkolom voor Bibliography > Templates en doe de nodige aanpassingen, als je aan de stijl
van je literatuurlijst(en) iets wil wijzigen.
◦ Ga naar je Worddocument en kies op het tabblad EndNote X8 bij Style voor je aangepaste stijl.
Let op: je aangepaste stijl wordt lokaal bewaard op de PC waar je de wijzigingen doorvoerde. De
locatie kan je terugvinden onder Edit > Preferences > Folder Locations > Style Folder.
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7. Hoe kan je referenties exporteren naar Excel?
Kan je referenties exporteren naar Excel in een gewenste referentiestijl (bijv. Vancouver)?
◦ Ja, hierbij een stappenplan in EndNote en Excel om referenties te exporteren:
◦ In EndNote
◦ Je referenties selecteren die je wil exporteren
◦ Kies voor File > Export
◦ Bij Save as type kies je voor *.txt en bij Output style voor Vancouver. Geef bovendien aan waar je het txt‐bestand wil bewaren, bijv.
op je bureaublad.

◦ In Excel
◦
◦
◦
◦

Open het txt‐bestand in Excel. De wizard Tekst importeren verschijnt.
Kies bij stap 1 voor Gescheiden en selecteer Volgende.
Kies bij stap 2 voor Tab en selecteer Volgende.
Kies bij stap 3 voor Standaard en selecteer Voltooien. De volledige referentie in de Vancouverstijl staat nu in kolom B en kan je
kopiëren naar je template.
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8. Hoe kan je een library delen? – dia 1/4
Hoe kan je je EndNote Online synchroniseren met je Desktopversie?
◦ Alvorens te beginnen met het opzetten van de Sync via Edit > Preferences > Sync moet er een goede backup
van de library gemaakt zijn! Sommige gebruikers hebben al een account aangemaakt en eerder met bijv.
demoversies even een test gedaan. De ‘online’ versie van de library kan anders zijn (door de test) dan de
lokale. Als deze situatie zich voordoet, gaat het Sync‐systeem deze twee samenvoegen (lokaal en online). Het
beste is te verifiëren of er online iets staat: https://www.myendnoteweb.com/. Hier kun je een wachtwoord
voor een eventueel bestaande account ook meteen resetten.
◦ De beste manier om te beginnen is via EndNote Desktop. Dan wordt je online account meteen gekoppeld aan
je EndNote.
Edit > Preferences > Sync (zie volgende dia)
Sync Automatically altijd uitvinken tot je de eerste synchronisatie volledig hebt afgerond.
Enable Sync
Sign Up
◦ Dan is je account gereed voor gebruik. Als je deze procedure volgt, wordt de library die je open hebt staan je
'sync' library en de library die je via Tools > Sync gaat synchroniseren met je EndNote Online (zie volgende dia).

43

8. Hoe kan je een library delen? – dia 2/4
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8. Hoe kan je een library delen? – dia 3/4
Hoe kan je een 'group' referenties delen met andere EndNote Online accounts?
◦ Ga naar https://www.myendnoteweb.com en Log in
◦ Ga naar Organize > Manage My Groups
◦ Zet een vink bij Share net na de group die je wenst te delen
◦ Klik Manage Sharing en Start Sharing This Group
◦ Voer het e‐mailadres (EndNote Online account) van je collega(‘s) in
◦ Kies naar wens Read Only of Read & Write
◦ Klik Apply
◦ Je collega’s ontvangen een e‐mailbericht en dienen te bevestigen en in te loggen
Let op! Bijlagen (Attachments) bij referenties zullen niet gedeeld worden met deze vorm van delen
(Group sharing via EndNote Online).
Belangrijk: Als je collega’s één of meerdere groepen gedeeld hebben gekregen, moeten zij inloggen
in de EndNote Online omgeving en de volgende items aanvinken: Organize > Other's Groups > Show
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8. Hoe kan je een library delen? – dia 4/4
Zijn er andere opties – dan gebruik maken van EndNote Online – om een library met collega’s
te delen?
◦ Ja, bijvoorbeeld op een gemeenschappelijke schijf plaatsen. De EndNote library kan slechts 1x geopend
worden op een bepaald moment.
◦ Andere: https://researchsoftware.com/nl/newsletter/researchsoftware‐nieuws‐mei‐2016 of zie FAQ
over een Traveling Library of FAQ over een Compressed Library
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9. Hoe kan je een groep vanuit je EndNote Online
naar je EndNote Desktop library exporteren?
In EndNote Online (Format > Export References)

In EndNote Desktop (File > Import > File)

Vervolgens kan je de geïmporteerde referenties
in de gewenste group onderbrengen
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10. Wat is een Traveling Library en waarvoor
gebruik je dit?
◦ Een Traveling Library is een aparte bibliotheek waarin
enkel die referenties uit één bepaalde tekst
voorkomen. Dat zijn doorgaans heel kleine
bibliotheken, die als dusdanig heel gemakkelijk met
het manuscript mee verstuurd kunnen worden naar
een uitgever, tijdschrift, editor, of andere. Een
Traveling Library aanmaken kan vanuit Word.
◦ Anderzijds is een Traveling Library nuttig wanneer je
een Worddocument van een collega ontvangt waarin
referenties zitten die nog niet in je persoonlijke
EndNote library zitten. Je kan die bijkomende
referenties dan eenvoudig importeren in je
persoonlijke EndNote library vanaf Word.
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11. Wat is een Compressed Library en waarvoor
gebruik je dit?
◦ Een Compressed Library is een gecomprimeerde library
die zowel je .enl‐bestand als geassocieerde .data‐folder
in 1 bestand bevat. Dat bestand heeft een .enlx‐
extensie. Een goed advies is om regelmatig een
Compressed Library te maken en op een veilige plaats te
bewaren (bij wijze van back‐up van je library).
◦ Een Compressed Library maak je in EndNote via File >
Compressed Library
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12. Hoe kan je een Reference Manager Database
omzetten naar je EndNote library?
Kan je je Reference Manager Database omzetten naar een EndNote library?
◦ Ja, een stapsgewijze handleiding is beschikbaar op de website van het KCGG
(http://www.kcgg.ugent.be/pdf/Conversie_Reference_Manager‐EndNote.pdf)

Kan je de documenten waarin je een referentielijst gemaakt heb op basis van je Reference
Manager Database omzetten naar een koppeling tussen Word en je EndNote library?
◦ Ja, een stapsgewijze handleiding is beschikbaar op de website van het KCGG
(http://www.kcgg.ugent.be/pdf/Conversie_Reference_Manager‐EndNote.pdf)
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13. Hoe kan je een nieuwe referentie aanmaken?
Is het nodig om alle gegevens (= metadata) manueel in te
geven bij het aanmaken van een nieuwe referentie of kan
EndNote informatie ophalen uit een PDF of op basis van de
DOI?
Door een PDF te importeren via File > Import > File zal EndNote
de metadata in veel gevallen zelf ophalen uit de (leesbare) PDF.
Manuele ingave is dus niet nodig.

Als alternatief kan je via References > New Reference ook
uitsluitend de DOI (Digital Object Identifier) ingeven. Na het
bewaren van deze referentie kan je de overige gegevens
automatisch laten bijwerken via References > Find Reference
Updates.
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14. Hoe kan je een map met PDF‐bestanden
automatisch importeren?
◦ Bewaar jij de PDFs met de full text van artikels in een aparte
map op je computer? EndNote kan ervoor zorgen dat deze
PDFs automatisch geïmporteerd worden telkens je EndNote
opstart.
◦ Kies onder Edit > Preferences voor PDF Handling. Kruis
onder PDF AutoImport Folder het vakje Enable automatic
importing aan en selecteer vervolgens de map waarin je je
PDFs bewaart.
◦ EndNote zoekt aan de hand van de DOI (Digital Object
Identifier) van een artikel naar een match met een
referentie in EndNote. Als dit geen resultaat oplevert, bijv.
omdat de PDF geen DOI bevat, wordt een nieuw record
gecreëerd zonder data in de velden, waaraan de PDF
gekoppeld wordt.
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15. Hoe kan je een referentie voor een webpagina
aanmaken?
Hoe maak je een referentie in EndNote voor een webpagina?
◦ Kies onder References voor New Reference en verander het Reference Type naar Web Page.
◦ Voer de volgende velden in: Author (persoon of organisatie), Year, Title, Access Date, URL.
◦ Voeg bij een organisatie een komma toe aan het einde van de naam, anders interpreteert EndNote die als een
persoonsnaam. Bijv. World Health Organization zou omgezet worden naar World, H.O.
◦ Als de datum van de webpagina onbekend is, vul je bij Year n.d. in.

Hoe ziet een referentie naar een website eruit in je referentielijst in Word?
◦ Dit is afhankelijk van de output style die je in Word kiest via het tabblad EndNote X8.
◦ Bijv. Vancouver:
World Health Organization. In Kenya, the path to elimination of malaria is lined with good preventions. 2017.
http://www.who.int/features/2017/vector‐control‐kenya/en/ (accessed 3 May 2017)
◦ Bijv. APA 6th:
World Health Organization. (2017). In Kenya, the path to elimination of malaria is lined with good preventions.
Retrieved May 3, 2017, from http://www.who.int/features/2017/vector‐control‐kenya/en/

53

16. Wat is de limiet voor te importeren referenties uit
PubMed, Embase, Google Scholar, Web of Science en
CINAHL? – dia 1/3
Wat is de limiet voor te importeren referenties uit PubMed?
◦ tot en met 200: Send to > Citation Manager
◦ meer dan 200: Send to > File: kies MEDLINE als formaat. Een txt‐bestand wordt
aangemaakt.

◦ In EndNote: Via Import > Selecteer txt‐bestand
en selecteer PubMed (NLM) als Import Option
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16. Wat is de limiet voor te importeren referenties uit
PubMed, Embase, Google Scholar, Web of Science en CINAHL?
– dia 2/3
Wat is de limiet voor te importeren referenties uit
Embase?
◦ tot en met 10.000: Export > RIS Format
◦ Het exacte aantal zoekresultaten verschijnt in de lijst onder
Select number of items

Wat is de limiet voor te importeren referenties uit
Google Scholar?
◦ tot en met 20 : Voeg een referentie toe aan ‘mijn bibliotheek’
door op het sterretje te klikken > Ga naar ‘Mijn Bibliotheek’
(rechts onder ‘inloggen’) > selecteer de referenties die je wilt
exporteren door ze aan te vinken en exporteer naar EndNote.

Wat is de limiet voor te importeren referenties uit Web
of Science?
◦ tot en met 500: Save to EndNote Desktop > Number of
records: 1 to 500
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16. Wat is de limiet voor te importeren referenties uit
PubMed, Embase, Google Scholar, Web of Science en
CINAHL? – dia 3/3
Wat is de limiet voor te importeren referenties uit CINAHL?
◦ tot en met 200: Zoekresultaten > Share > Add to folder: Results > Export
◦ meer dan 200:
◦ Zoekresultaten > Share: E‐mail a link to download exported results.
Kies de optie RIS Format. Unzip het toegestuurde bestand.
◦ In EndNote: Import > Selecteer bestand en kies Reference Manager (RIS)
als Import Option
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17. Hoe kan je een referentie vanuit The
Cochrane Library importeren? – dia 1/2
Stap 1/3: Exporteer een txt‐bestand die de referenties van interesse bevatten. Je kiest voor de
optie Export All of Export Selected. Vervolgens vul je je export type in en kies je bij voorkeur
Citation And Abstract als file type.
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17. Hoe kan je een referentie vanuit The Cochrane
Library importeren? – dia 2/2
Stap 2/3: Ga naar EndNote en klik op de Import‐knop.

Stap 3/3: Selecteer het txt‐bestand én kies de filter Cochrane Library (Wiley).
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18. Hoe kan je een referentie vanuit
ClinicalTrials.gov importeren? – dia 1/3
Stap 1/6 : Geef een specifieke zoekopdracht in, zodat je uitsluitend de studie van interesse vindt
(aangezien je in het andere geval minimaal 10 studies dient te exporteren bij een download‐
actie). Klik vervolgens op Download.
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18. Hoe kan je een referentie vanuit ClinicalTrials.gov
importeren? – dia 2/3
Stap 2/6: Download de ZIP‐file.

Stap 3/6: Un‐ZIP vervolgens het bestand.
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18. Hoe kan je een referentie vanuit ClinicalTrials.gov
importeren? – dia 3/3
Stap 4/6: In EndNote: Klik op de Import‐knop.

Stap 5/6: Navigeer naar de file die je van Clinicaltrials.gov gedownload hebt en kies voor
ClinicalTrials als Import Option.
Stap 6/6: Vul de ‘Access Date’ manueel aan in je referentie (in EndNote). Bij bepaalde
referentiestijlen wordt deze informatie namelijk gevraagd.
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19. Hoe kan je de afkortingen van een tijdschrift in de
referentielijst gebruiken i.p.v. de volledige naam (of vice versa)
– dia 1/3
‐ Verifieer of de Medical Journal Term List geïmporteerd is (opgebouwd uit > 14.000
tijdschriften).
Indien niet, importeer:
◦ Navigeer naar Tools > Open Term Lists > Journal list Term List
◦ Open tabblad Lists en klik op Import List
◦ Importeer het bestand Medical.txt

62

19. Hoe kan je de afkortingen van een tijdschrift in de
referentielijst gebruiken i.p.v. de volledige naam (of vice versa)
– dia 2/3
‐ Verifieer of de gekozen output Style ingesteld staat op
het gebruiken van afkortingen (i.p.v. de volledige naam)
via Edit > Output Styles > Edit.
Indien niet, pas aan.
◦ Abbreviation 1: afkortingen met punten bijv. Public. Relat.
J.
◦ Abbreviation 3: afkorting zonder punten bijv. Public Relat J

Tip: bewaar de originele Output Style en maak deze
aanpassing in een kopie.
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19. Hoe kan je de afkortingen van een tijdschrift in de
referentielijst gebruiken i.p.v. de volledige naam (of vice versa)
– dia 3/3
‐ Pas nodige manuele correcties toe bijv.
◦ Voeg afkortingen toe van tijdschriften indien deze niet opgenomen zijn in de Medical Journal List
◦ Verwijder dubbele records van tijdschriften (zie voorbeeld hieronder), aangezien de lijst ook aangevuld
wordt met de referenties uit je EndNote library
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Contact
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (KCGG)

Campus UZ Gent ‐ K3 gelijkvloers (ingang 42)
09/332.22.91 (balie)
kcgg@ugent.be
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