
 

SAVE TO REFWORKS  
Met Save to RefWorks kun je op een webpagina, bijv. een nieuws-site, eenvoudig een of meerdere 
referenties in RefWorks opslaan. Soms pakt RefWorks zelfs de full-tekst mee. 

 

SAVE TO REFWORKS INSTALLEREN  

EEN REFERENTIE OPSLAAN  

MEERDERE REFERENTIES OPSLAAN 

 

SAVE TO REFWORKS INSTALLEREN 

Save to RefWorks is een add-on voor je browser (Firefox, Internet Explorer, Chrome en Safari). 

 Ga naar https://refworks.proquest.com en log in. 

 Klik in de menubalk op      (more) >  ‘Tools’. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Klik op   
 

 Sleep de Save to RefWorks button naar de favorieten/bookmarks werkbalk in je browser.  
 

 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  

  

Save to RefWorks is nu in je browser geïnstalleerd.  

 
Door in de je browser op de Save to RefWorks button te klikken kun je nu van veel websites en 
databanken eenvoudig gegevens importeren in RefWorks.  
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https://refworks.proquest.com/


 

IS DE FAVORIETEN / BOOKMARKS WERKBALK NIET TE ZIEN? 
Bij de meeste browsers kun je deze activeren door met de rechter muisknop in de bovenste balk van 
je browser te klikken en de favorieten / bookmarks werkbalk aan te vinken.  
 

EEN REFERENTIE OPSLAAN 

Ga naar een website, bijvoorbeeld een nieuws-site of Google Scholar, een open een artikel.  

 

 Klik in de favorieten werkbalk van je browser op  

 
RefWorks analyseert de website. Aan de rechterkant 
opent een venster waarin de gegevens getoond worden 
die RefWorks heeft gevonden.  

Hoe goed dat lukt hangt af van de structuur van de 
website.  

 Klik onderaan op      om de referentie op te 
slaan.  

 Klik op View in RefWorks en vervolgens op het Edit-

icoontje om de gegevens zo nodig te corrigeren of aan 
te vullen.  
 
 
Het importeren van full-tekst werkt nog niet altijd. Deze 
functie is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting eind 
2016 volledig functioneel zijn.   
 
RefWorks slaat wel de link op naar de full-tekst. 

 

 

 

 

MEERDERE REFERENTIES OPSLAAN 

 Doe een zoekactie in Google Scholar.  

 Klik in je browser in de bookmarks / favorieten werkbalk op   

 RefWorks analyseert de website. Aan de rechterkant opent een venster waarin de referenties 
worden getoond die RefWorks heeft gevonden.  
 
Selecteer de referenties die je wilt exporteren en klik onderaan op  
 
NB: Als op een site veel gegevens staan kan het soms even duren voordat Save to Refworks 
klaar is met het analyseren van alle gegevens. Wil je slechts één referentie naar RefWorks 
exporteren, open dan eerst het betreffende artikel en klik dan op Save to RefWorks (of 
gebruik de Direct Export functie in Google Scholar). 

 Klik op View in RefWorks om de referentie te openen. 

 Klik op het Edit-icoontje om de gegevens zo nodig aan te vullen of te corrigeren.  
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