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Praktische informatie over het zoeken van medische informatie op internet via de Centrale Medische 

Bibliotheek (CMB) van de RuG 

Proxy-account: 

Met de inlognaam en wachtwoord van het Proxy-account heeft u ook van buiten het RuG/UMCG- netwerk toegang tot 

alle databases en e-tijdschriften van de CMB/RuG.    

Met een Proxy-account kunt u dus ook thuis aan de slag met vakliteratuur. 

 

 Meer informatie? Vragen?  Vraag aan de balie van de CMB (050-3633048). 

Hoe werkt het? 

  

Proxy-account 

U start op  http://www.rug.nl/umcg/bibliotheek , homepage van de CMB.  

Zodra u één van de literatuurbestanden opent, wordt vanzelf gevraagd om een inlognaam en wachtwoord. Hier vult u 

uw gegevens in en u heeft verder vrij toegang naar alle bestanden van de CMB.  

Hiermee kunt U ook gebruik maken van RuGCombine : een ‘portaal’ dat toegang biedt tot een aantal biomedische 

informatiebronnen. Zie de link op de homepage van de CMB. 

 

Literatuur zoeken: welke bronnen?  

Startpunt: www.rug.nl/umcg/bibliotheek 
Snelkoppelingen naar bronnen vindt u rechts op de homepage, onder het kopje “Rechtstreeks naar”. 

1. Catalogus RuG: 
Opzoeken van boeken en tijdschriften bij de RuG. Zoeken op alle onderwerpen is mogelijk, Nederlandstalig of engels.  
In de Catalogus vindt u geen fulltext, alleen verwijzingen (o.a. titel, auteur, welke bibliotheek, welke rubriek). Achter 
'Aanvraagnummer' is te zien in welke RuG bibliotheek de publicatie aanwezig is, plus plaatsingscodes.  
 
 
2. Picarta 
Opzoeken van boeken, tijdschriften, en titels van tijdschriftartikelen bij de RuG en andere Nederlandse bibliotheken. 
Zoeken op alle onderwerpen is mogelijk, nederlandstalig of engels. Als een publicatie niet bij de RuG aanwezig is, maar 
wel in een andere deelnemende Nederlandse bibliotheek, kunt u deze direct vanuit PiCarta aanvragen.  
 
 
3.  PubMed  (Medline)   
Het bekendste medische literatuurzoekbestand, gemaakt door de US National Library of Medicine. Internationale 
wetenschappelijke artikelen, voornamelijk Engelstalig, heel weinig Nederlandstalig. De verwijzingen zijn aangevuld 
met een samenvatting (meestal) en met een uitgebreide set trefwoorden en trefwoordcombinaties. Via RUGlinks kunt 
u direct doorklikken naar de fulltext, mits de CMB een abonnement heeft op het elektronisch tijdschrift. 
 
] 
4.  Lijst met elektronische tijdschriften   
Een alfabetisch overzicht van alle tijdschriften die elektronisch beschikbaar zijn. Vanuit deze lijst kunt u direct 
doorklikken naar de fulltext artikelen. 
 

 

 

http://www.rug.nl/med/bibliotheek
http://www.rug.nl/med/bibliotheek
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Bronnen:  

(alle te openen via de website van de CMB,  www.rug.nl/umcg/bibliotheek , kijk rechts op de pagina onder kopje 

‘rechtstreeks naar’) 

Bron  Type informatie Taal Waar vind je de 

volledige tekst? 

 

Catalogus 

www.rug.nl/umcg/bibliotheek 

 

 

Boeken, 

Tijdschriften 

Nederlands, 

Engels 

Binnen de RuG 

 

(CMB, UB,…) 

PiCarta 

www.rug.nl/umcg/bibliotheek 

 

 

Boeken, 

Tijdschriften, 

Artikelen (titels) 

Nederlands, 

Engels 

Binnen Nederland  

 

(RuG, VU, …) 

 

PubMed 

www.rug.nl/umcg/bibliotheek 

 

 

Internationale 

artikelen 

(beschrijvingen) 

Engels 

 

Wereldwijd 

 

(check RUGLINK voor 

fulltext!) 

 

Elektronische 

tijdschriftenlijst 

www.rug.nl/umcg/bibliotheek 

 

 

Internationale 

artikelen  

(fulltext) 

Engels 

 

Volledig beschikbaar  

 

 

 Basisregels literatuurzoeken PUBmed 

 Booleaanse operatoren:  AND, OR, NOT om zoektermen te verbinden: 
#1   vitamin C AND common cold 
#2   vitamin C AND (common cold OR influenza) 
 

 Wildcards (joker * $ ? ) om zoektermen te ‘trunceren’: 
#1    therap*     (zoekt therapy, therapies, therap…..) 

 

http://www.rug.nl/umcg/bibliotheek
http://www.rug.nl/med/bibliotheek
http://www.rug.nl/umcg/bibliotheek
http://www.rug.nl/med/bibliotheek
http://www.rug.nl/med/bibliotheek
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 Phrases om woordgroepen te zoeken 
# 1    “home care”   
 

 Zoeken in velden (auteur, titel)  
#1    amygdala  [TI]    (N.B. verschillende notaties mogelijk) 

 

 Synoniemen  of verschillende schrijfwijzen van zoektermen verbinden met OR : 
#1     anesthesia OR anaesthesia  

 

 Maak indien mogelijk gebruik van trefwoorden/ MeSH 
#1     “neoplasms” [MeSH]  

 

 Zoekgeschiedenis (‘history’) om sets met elkaar te verbinden  
#1    “ascorbic acid” [MeSH]  
#2    “Common cold” [MeSH]  
#3    metaanal* OR meta-anal* OR systematic*  
#3     #1 AND #2 AND #3 

 

 

Booleaanse operatoren: 

 

 


