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Wat gebeurt er met je zoekterm 
Zet CVA in de zoekregel en klik Search 

Het zoekwoord wordt in de hele tekst (=titel, abstract, 
auteurs, etc) gezocht. 

Het woord wordt bovendien dmv query translation 
indien mogelijk omgezet naar trefwoord (= MeSH-term) 

Zie rechtsonder bij Search details als je deze vertaling 
van je zoekopdracht wilt zien. Klik evt. op more. Als je 
overbodige toevoegingen ziet kun je die hier weghalen en 
de search herhalen. 

Als je deze query translation niet wilt moet je je term 
tussen “…” zetten. 

Woorden die je naast elkaar wilt vinden zet je ook 
tussen “… …” 



Zoekterm cva wordt 
vertaald 



Overbodige gedeelten evt weghalen 
(hier: blauw) en search herhalen 



Alle abstracts 
onder elkaar 



Similar articles: als je een heel relevant 
artikel vindt, gebruik similar articles als 
je snel artikelen wilt vinden. Is echter 
geen systematische reproduceerbare 
zoekactie! 



 History (klik op Advanced Search) – scherm wordt na 
verlaten nog acht uur lang bewaard d.m.v cookie 

 Je kunt hier reeds gedane searches combineren met 
Booleaans zoeken via History-scherm: AND-OR-NOT 

 Je kunt hier filters toevoegen. 

 
(zie volgende dia’s) 

 
Zoekgeschiedenis 

 





Booleaans zoeken: AND / OR / NOT 

cva NOT “cVA cpd”       [cVA cpd is de stofnaam van een 

feromoon] 

cva OR stroke 

cva AND epilepsy 



 
 
OR is ook handig om twee verwante searches te 
ontdubbelen (zie #37 hieronder). Je ziet, de meeste 
artikelen bevatten blijkbaar zowel lyme als borrelia (de 
bacterie die de ziekte veroorzaakt) 
 

NOT is handig wanneer je search#35 al uitgebreid bekeken 
hebt en toch nog een verwante search(#36) uitprobeert. 
Om alleen de nieuwe artikelen die dat oplevert te zien doe 
je #36 NOT #35 



Effect searchbuilder: zie 
volgende pagina 

Search Builder? 



#6 is het effect van gebruik search builder op de vorige dia, is in feite 
zelfde als #8, terwijl de zelf uitgeschreven search #7 bovenaan  
bedoeld is en de juiste plaatsing van haken heeft. Als je de search 
builder toch persé wilt gebruiken, gebruik dan niet AND en OR door 
elkaar maar combineer achteraf de zoeksets. Maar beter: gewoon zelf 
uitschrijven. 

Let op de haken: zet ze om synoniemen/termen van 
gelijke orde/verwante termen, die met OR verbonden 
worden, heen. 
 



Zoekwoord in bepaald veld zoeken: 
veld: bijv. auteur, tijdschrifttitel 
of filters op: 
publicatietype: randomised controlled trial, systematic 

review 
human of other animals – male of female - ages 
 language 
subsets: bijv. core journals, nursing journals 
publication dates 
    
 

Filters 



Eerst zorgen dat het gewenste filter in het linker 
menu komt te staan, maar dan ook nog aanvinken! 



Veel van de filters maken gebruik van het veld Publication Type of van Mesh-
termen, zoals die op human/animal.  Artikelen die (nog) geen Mesh-termen hebben 
worden niet gevonden! 
 
Veilige filters zijn:  systematic review (die voegt onzichtbaar een zoekblok van 
termen toe), publicatiedatum en taal) 
Gebruik bij een search eventueel de volgende zoekstring, die je kunt toevoegen 
aan de search die je gedaan hebt, om zo in te perken op vooral EBP-gerichte 
artikelen: 
 

(jouw search) AND (rct OR random* OR trial OR meta-analysis OR 
"systematic review" OR compare* OR comparing OR comparative OR 
versus OR vs) 

Let op: 



 MESH: MEdical Subject Headings 

 trefwoorden-systeem in boomstructuur 

 voordeel: synoniemen onder één term + voorselectie 
met subheading 

 nieuwe records nog zonder MESH-termen, dus altijd ook 
nog met – eventueel alleen voor het laatste jaar – met 
meerdere synonieme termen in de titel [ti] of 
titel/abstract [tiab] zoeken. Als je geen [ti] of [tiab] 
erachter zet wordt in alle velden gezocht 

 

 
MESH-termen zelf opzoeken 



Mesh database 

of 



Mesh-term Stroke in Mesh-database 



P: Patiënt met decompensatio cordis 
 
I(nterventie): vochtbeperking van 1,5 L  
 
C(ompared): geen vochtbeperking 
 
O(utcome): wel/niet verbetering van de 
gezondheidssituatie 
 



#82 uitgangssearch; #83 woorden in [ti] gezocht i.v.m. de focus van het 
artikel, de Mesh was al Major Mesh, dus echte focus door toepassing van 
[Majr] ipv [Mesh]; #84 heeft een inperking van de search op evidence-
artikelen.  



Gebruik voor de belangrijkste term(en) Major Mesh 
 [Majr] ipv [Mesh] en zoek daarnaast dezelfde 
term met eventuele synoniemen in de titel: als het 
niet Major Mesh is of niet in de titel staat is het ook 
geen hoofdonderwerp van een artikel. Voor 
zoeken in de titel zet [ti] achter het zoekwoord. 
Titel/Abstract is [tiab]. Als je dat weglaat wordt 
overal gezocht. 

 

Als je absurd veel vindt staan de haken vaak niet 
goed. Soms krijg je daar ook melding van in je 
scherm. 

 
 

 

 

Te veel gevonden ?  



 Controleer de spelling van je zoekterm: bij trombosis 320 en bij thrombosis 189000 records: dan is 
het duidelijk! 
 

 Controleer of het filter per ongeluk nog aan staat!  clear 
 

 Je gebruikt een in het engels niet gangbare term, zoals bijv. decompensatio cordis, tegenwoordig 
ook meestal bij ons hartfalen.  Zoek eventueel een MESH-term of een betere synoniem. 
 

 Laat je inspireren door de MESH-termen etc van een reeds bekend artikel of gebruik de functie 
similar articles en gebruik de gevonden woorden in je search. 
 

 Gebruik de wildcard: dermat*  Let op: bij wildcard wordt niet naar andere termen vertaald; en soms 
mag het niet, dan krijg je deze melding: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vermijdt overbodige zoektermen: Cesarean section AND birth, of bijvoorbeeld intensive care als je 
zoekt op beademing. Waar het zich afspeelt wordt heel vaak niet benoemd, tenzij het er echt toe 
doet. 
 

 Zoek nooit alleen op afkortingen 
 
 

Te weinig gevonden? 



Clipboard - selectie van gevonden 
records bewaren of e-mailen: gebruik 
send to 

 
Single Citation Matcher  
goed artikel dat je kent terugvinden in PubMed en dan bijvoorbeeld related 

articles gebruiken 
 

My NCBI 
Searches en gevoden records opslaan; bibliografie maken 

 
 

Andere functies: 


