
HINARI: RESEARCH IN HEALTH

Research4Life is a public-private partnership of five programmes:

Universiteitsbibliotheek



Research4life login - Hinari

De toegang tot het Hinari portaal is op 
2 manieren mogelijk

● Onsite (Campus Leysweg en MWI) via de 
website van de Universiteitsbibliotheek –
ub.uvs.edu

 Klik op E-Resources – Onsite -
Hinari

● Via AdeKUS-Moodle Student Space -
https://student.uvs.edu/login 

 Klik op Bibliotheek – E-Resources -
Hinari



HINARI USAGE POLICY

Het gebruik van Hinari
is gebonden aan
regels.

Houdt u zich a.u.b. aan
deze regels.

Klik op I Agree Enter 
Hinari om verder te
gaan.



Login to Hinari

● U wordt automatisch ingelogd.

● Deze box a.u.b. leeg laten.



Research4life programma selectie

● Éénmaal ingelogd zal de programma selectie pagina alsvolgt verschijnen

● Selecteer HINARI



Browse Hinari Portaal

● Hinari - inhoud kan worden doorzocht door;

○ titles (Journals and Books A-Z collections), 

○ subject, 

○ language,

○ publisher.

● Elke titel met een groene stip    betekent dat gebruikers van de 

instelling in aanmerking komen voor toegang tot de inhoud.

● Elke titel met een grijs uitroepteken      betekent dat gebruikers van de 

instelling niet in aanmerking komen voor toegang tot de inhoud.
!



Zoeken op titel (journals and books)

● Tijdschriften en e-books 

collecties worden alfabetisch 

weergegeven op de 

bestemmingspagina.
○ Men kan "Volledige lijst van

tijdschriften / boeken bekijken"

OF
○ Selecteer een letter die de

eerste letter in de naam van een

tijdschrift en boek aangeeft.



Voorbeeld: blader door tijdschriften op 
titel ‘L’ lijsten

● Selecteer"L" bij de selectie van tijdschriften

● Hiermee worden de eerste 25 titels 

geopend.

● Gebruik de vervolgkeuzelijst om 25, 50, 

100 of alle titels te bekijken of klik naar de 

vorige (<) of volgende (>) pagina.

● De naam van de tijdschriften / e-books zal 

op de pagina verschijnen, klik op een 

tijdschrifttitel om meer te ontdekken.



Zoek met trefwoorden naar de 
titel van een tijdschrift / boek

● Bovenaan de pagina's van de lijst met tijdschrift- / boektitels is een zoekvak beschikbaar

● Trefwoorden kunnen worden gebruikt om individuele titels te vinden via de A-Z-lijst of de volledige lijst met 
tijdschrift- / boektitels

● Bekijk een voorbeeld van een zoekopdracht voor tijdschriften die overeenkomen met ‘public health'



Zoeken op onderwerp (tijdschriften en 
boeken gecombineerd)

● Hinari biedt geselecteerde onderwerptitels voor het inhoudelijke

● Om op onderwerp door Hinari te bladeren, klikt u op “subject”

● Kies een onderwerp uit het vervolgkeuzemenu en titels in elke 

onderwerpcategorie worden op het scherm weergegeven



Zoeken op taal (tijdschriften en boeken 
gecombineerd) 

● Bronnen in Hinari kunnen in meerdere 

talen worden opgezocht.

● De meeste gezondheidsgerelateerde 

tijdschriften zijn beschikbaar in het 

Engels, maar sommige worden in 

andere talen gepubliceerd.

● Om het vervolgkeuzemenu Hinari-

”Language” weer te geven, klikt u op Taal 

in de horizontale balk op de pagina 

“Content Home”.



Zoeken op uitgever (tijdschriften en boeken 
gecombineerd)

● Om het vervolgkeuzemenu Hinari Publisher weer te geven, klikt u op 

Publisher in de horizontale balk op de “Content Home” pagina.

● Selecteer een “publisher” in het vervolgkeuzemenu,

○ Selecteer bijvoorbeeld Taylor & Francis om de lijst met toegankelijke inhoud van

Taylor & Francis weer te geven.



Databases for discovery

● Databases for discovery
bevat 26 (april, 2020) nuttige 
bronnen met Full-text toegang 
voor Research4Life-gebruikers.

● Sommige zijn interdisciplinair, 
terwijl andere discipline-specifiek 

zijn voor Hinari.Hinari.

● Deze omvatten PubMed, CAB 
Abstracts, Cinahl, 
Dimensions,  Embase, 
Google Scholar, Scopus en 
vele andere databases met 
volledige teksttoegang.



Reference resources

● Reference resources zijn nuttig bij 
het vinden van primaire bronnen voor 
een studie, onderzoek of dagelijkse 
informatiebehoeften.

● Hinari geeft 86 (april, 2020) bronnen 

weer op de pagina Zoeken
“Reference sources” zowel op 
gezondheidsgerelateerde gebieden 
als in algemene onderwerpen. 

● Deze omvatten British National 
Formulary, Clinical Key and 
Cochrane Library.



Free Collections

● Tegenwoordig zijn er veel 
hoogwaardige open access-
bronnen beschikbaar voor de 
wetenschappelijke gemeenschap.

● Hinari biedt een lijst met “free 
access platforms” onder Free 
collections.

● Deze bronnen hebben betrekking 
op titels in 
gezondheidswetenschappen, niet 
alleen tijdschriften, maar ook 
andere soorten bronnen zoals 
boeken, gegevens en rapporten



Zoek dwars door Hinari met Summon

● Summon staat bekend als een ‘Google-achtige’ zoekmachine.

● Het stelt gebruikers in staat om zoekopdrachten op trefwoord te verfijnen 
op inhoudstype, publicatiedatum, vakgebied, trefwoorden en taal.

● "Summon” zoekresultaten worden toegewezen aan het materiaal waartoe de 
uitgevers toegang verlenen in een specifiek land en zijn gekoppeld aan de 
volledige tekst.



Publisher list

● Men kan ook de inhoud bekijken waartoe uitgevers toegang hebben verleend in hun 
instelling via de “Publisher“ list.

● Deze lijst is beschikbaar via de Hinari “Content Home” pagina.

● De lijst geeft aan welke uitgevers “You have full access to“ & welke uitgevers “You do not 
have full access to”.



Vinden van artikelen

● Uitgevers hebben verschillende opties voor het 
zoeken / downloaden en exporteren van een 
citaat.

● Zie voorbeeld rechts voor een tijdschrift van 
“The Lancet”.

1. Klik op de Hinari Content-pagina op L uit de 
Journals-collectie A–Z lijst & selecteer Lancet

2. Om het tijdschrift te openen, klikt u op de titel.



Troubleshooting and support

Meest voorkomende problemen:

● Bij sommige uitgevers kan het voorkomen dat een publisher u geen vrije
toegang verleend aan een artikel (via PubMed), ondanks dat u ingelogd bent in  
het hinari portaal. 

Wat te doen:

● Open via de Journal list een willekeurige tijdschrift van de publisher (artikel uit
PubMed).

● U wordt dan automatisch ingelogd in het portal van de publisher.

● Ga terug naar het artikel en refresh de pagina.

● De status van het artikel verandert dan van Get Access naar Download



Voor meer informatie over Research4Life

• Whatsapp : +597-8629789

• E-mail : med.adekbib@uvs.edu

uitleen.adekbib@uvs.edu

info.adekbib@uvs.edu

Research4Life is a public-private partnership of five programmes:

Universiteitsbibliotheek

• UB website : http://ub.uvs.edu (Ask a librarian)

mailto:med.adekbib@uvs.edu
mailto:uitleen.adekbib@uvs.edu
mailto:info.adekbib@uvs.edu
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