
 

Anton de Kom Universiteit van Suriname 

Bibliotheek 

EBSCOhost-Instructie 

Bijvoorbeeld :  

I. Basic Search 

1(één) trefwoord/zoekterm: 

COVID 

vb . de dropdown-menu geeft 

een listing van zoektermen : 

COVID-19  

COVID-19 or coronavirus, etc. 

Kies een zoekterm en vervolg 

je search door te enteren 

(klikken op de search-icon) 

 

 

Selecteer Bibliotheek: E-resources Klik op EBSCOhost  Moodle 

 

Selecteer EBSCOhost Full Text Searching For All 
Subject Areas 

 EBSCOhost 

 

m.b.v. 1 of 2 trefwoorden/zoekwoorden in 1 
zoekveld 

 

Basic 
Search 

 

m.b.v. Boolean operators AND ; OR ; NOT 

meerdere trefwoorden/zoekwoorden in de 
verschillende zoekvelden 

 

 
Advanced 

Search 



2(twee) trefwoorden/zoektermen 

: 

COVID-19 in combinatie met 

vaccine 

Vb. de dropdown-menu geeft een 

listing van zoektermen : 

COVID-19 vaccine development 

COVID-19 vaccine safety, etc. 

Kies een zoekterm en vervolg je search door te enteren (klikken op de search-icon). 

 

Gevonden pagina aan zoekresultaten :  

Het aantal 

zoekresultaten 

Selecteer PDF Full 

Text voor het 

zoeken naar 

artikelen met 

volledige tekst en 

afbeeldingen. 

HTML Full text 

geeft volledig 

tekst maar geen 

afbeeldingen 

 

Refine Results : de zoekresultaten verder afbakenen (Limit to) met keuze 

zoals -  Full Text, References Available, etc.  

- Publication Date : slepen naar het gewenste jaartal  

- Source Types : All results, Academic Journals, etc.  

Gevonden pagina met zowel Full Text als video’s  

 

 

 



 

 

 

 

Het aantal 

zoekresultaten 

aan video’s 

II. Advanced Search 

meerdere trefwoorden/zoektermen in meerdere zoekvelden m.b.v. Boolean operators 

 

Meerdere 
zoekvelden m.b.v. 
Boolean operators* 
AND, OR, NOT : 
 
AND (verkleinen), 
OR (vergroten) 
NOT (uitsluiten) 
 
 

 

 

optie (+ of -) voor meer of minder zoekvelden  

*Booleaanse operatoren : helpen bij het verkleinen, vergroten of uitsluiten van de zoekvangst 

bv. COVID-19 AND Coronavirus AND Vaccine OR Vaccines OR Vaccinations OR Immunizations NOT 

Flu dwz. alle gerelateerde artikelen over COVID-19 inclusief Coronavirus, en Vaccine of vaccines 

of vaccinations of immunizations, maar geen Flu.  

 

 

 

 

 

  



Tutorials - EBSCOhost 

Basic search: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PPtTO06ThSU 

Advanced search: 

https://www.youtube.com/watch?v=S6ABSB0sU5E 

 

Voor meer informatie over Ebscohost 
E-mail: info.adekbib@uvs.edu 

med.adekbib@uvs.edu 

http://ub.uvs.edu (Ask a Librarian) 

WhatsApp: +597 8629789 
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