
Introductie PubMed

In deze instructie worden verschillende tools behandeld van 
PubMed die via het Hinari portal in the Databases for 
discovery and Reference sources sectie te vinden is.
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PubMed basic search

● Weergave van de zoekresultaten voor 
measles and “developing countries” -
1236 resultaten.

● De links naar Free Full Text en HINARI
full text staan in de linkerkolom. Om naar 
de volledige tekst van een individueel 
artikel te gaan, klik op de titel.

● De eerste zoekresultaten worden 
weergegeven in het Summary format, met 
Best Match (standaard) vs. Most recent of
Publication Date sorteer optie.

● De “Summary format” heeft de basis citatie-
informatie (titel, auteur, tijdschrift, pmid #) 
en een deel van de abstract.



Initial (Summary) Search Results -
other options

Scroll naar beneden in de linkerkolom van de 
“Summary search results” pagina om de 
volgende filters te bekijken :
● Text availability: Abstract, Free full text 

en  Full text
● Article Attribute: Associated data
● Article Type: Books and Documents, 

Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized 
Controlled  Trials, Review and Systematic 
Reviews

● Publication Date met 1, 5 and 10 years 
options 

● Additional filters - see next slide



Standaard filters & opties voor extra 
filters

● Nu is weergegeven Additional filters dat
naast ARTICLE TYPE, ook omvat
LANGUAGE, SEX, SUBJECT, JOURNAL en 
AGE opties.

● Open de AGE optie and klik on de 
Adolescent 13–18 years en Young 
Adults 19–24 years filters.

● Voeg deze filters toe aan de zoekresultaten 
door Show op te klikken.

● Let ook op de Reset all filters optie dat 
alle geselecteerde filters verwijdert.



Additional Ages filters & revised 
search results

● De twee AGE filters zijn toegevoegd aan de filterslijst in de linkerkolom.

● Klik op de vakjes om ze te activeren. De nieuwe zoekopdracht heeft 201 resultaten, niet
1236.

● Let op Reset all filters optie - om alle filters te verwijderen.



PuPuvbbAbstract display & Full text access

● In de Summary display, klik op de titel van een 
artikel voor de Abstract versie.

● De Abstract versie heeft extra features 
inclusief, in de rechter kolom,  Cite, Favorites, 
Share en Page Navigation plus, onder de 
abstract, links naar Similar Articles, Cited by
en Mesh Terms.

● De Full Text Links in de rechter kolom heeft
de Research4Life icon voor materiaal dat 
toegankelijk is voor Hinari-gebruikers. 
Daarnaast zijn er andere full-text-opties voor 
het artikel beschikbaar.

● Selecteer de Research4Life full text icon 
onder de Full Text Links sectie. De 
Research4Life 360 Link-pagina verschijnt.



Research4Life 360 Link

● Nu is weergegeven de Research4Life 360 
Link pagina.

● Klik op de link voor de Article Full Text

● Let op dat de Research4Life full text icon 
in alle citaten van zoekresultaten wordt 
weergegeven.

● Soms zal, Research4Life niet de volledige 
tekst van een citaat hebben en het bericht 
no holdings were found for this journal 
zal verschijnen op de 360 Link page.    



Additional options

● In de Abstract format, andere functies 
worden weergegeven in de rechterkolom en 
de Similar articles optie is ook toegevoegd 
onder de samenvatting.

● Scroll door de abstract naar beneden
Abstract om extra tools te vinden - Cited by
and Mesh Terms.

● See next slide for Cite and Share options 
(right column).

● Let op dat deze opties ook beschikbaar zijn in 
de Summary display -
in een horizontaal vak onder de search box.



Save, Email, Send to options
(below Search box)

● De Save optie slaat gecheckte 

citaten op in een .txt-bestand.

● De Send to Clipboard optie slaat 
de citatie (s) op in een PubMed-
feature. De Clipboard-link bevindt 
zich onder de PubMed search 
box.

● De Send to Citation manager 
optie maakt .nbib-bestanden voor 

verschillende software-opties.

● De Email functie werkt niet via 
Hinari/PubMed.



Advanced search options

Klik op Advanced search. Let ook op de eerder 
besproken Clipboard optie.



Advanced search optionsA

• History and Search Details lijst
(hieronder) toont alle zoekopdrachten 
die zijn voltooid.

• Actions/Add query stelt gebruikers in 
staat om eerdere zoekopdrachten te 
identificeren en toe te voegen aan de 
Query box (hierboven) en maakt een 
nieuwe zoekopdracht.

• Voorbeeld - History #1 (measles and 
“developing countries”) and
vaccines worden gecombineerd in 
een nieuwe zoekopdracht



Advanced search options

Andere mogelijkheden:

• All Fields 
vervolgkeuzemenu maakt 
zoeken in een specifiek veld 
mogelijk, zoals MeSH.

• Booleaanse logica kan 
worden toegepast in de 
Add terms to the query 
box.

• Klik op Results # om een 
van de vorige PubMed-
zoekopdrachten te openen.



Advanced Zoek voorbeeld

Example: 

1. Van de History lijst, type vaccines in de Query Box en, voor

search #2 (measles and “developing countries”), klik op 

Actions/Add with AND 

2. Klik dan op Search. Dit wordt weergegeven als # 6 in een nieuwe 

lijst in de History list.  



Training Resources -
National Library of Medicine

“PubMed® Online Training.” Accessed May 19, 2020. 

https://learn.nlm.nih.gov/documentation/training-packets/T0042010P/

Includes Quick Tours, Tutorials, Webcasts & Videos, Classes, Handouts

“The New PubMed: Trainer’s Toolkit.” Accessed May 19, 2020. 

https://learn.nlm.nih.gov/documentation/training-packets/T0022014P/

Includes Slide Decks, Handouts, Quick Tours, Training for Trainers

https://learn.nlm.nih.gov/documentation/training-packets/T0042010P/
https://learn.nlm.nih.gov/documentation/training-packets/T0022014P/


Voor meer informatie over PubMed

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