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ZOEKEN IN FORENSICNETBASE  

  

 

EENVOUDIG ZOEKEN  

GEAVANCEERD ZOEKEN 

TIPS & TRUCS 

 

 

EENVOUDIG ZOEKEN  

 
Als je naar FORENSICnetBASE gaat, zie je rechtsboven een zoekbalk staan. Hier kun je eenvoudig 
zoeken met één of meerdere termen:  

 

FORENSICnetBASE zoekt automatisch in de volledige tekst van boeken. Meerdere zoektermen 
combineert deze databank standaard met AND: alle genoemde woorden moeten ergens voorkomen, maar 

niet per sé naast elkaar.  

Als je wilt dat meerdere zoektermen in de opgegeven volgorde naast elkaar voorkomen, kun je dubbele 
aanhalingstekens “…” gebruiken, bijvoorbeeld “dna analysis”.  

Wil je artikelen met de ene óf de andere term vinden, maak dan gebruik van OR.  

Voorbeeld: 

blood residue OR blood stains 
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GEAVANCEERD ZOEKEN 

Het is ook mogelijk om uitgebreid te zoeken door bovenaan te klikken op Advanced Search: 

 

Je kunt nu aangeven of je wilt zoeken in de volledige tekst van een boek (full text), alleen in de titel van 
een boek of hoofdstuk, naar auteur of ISBN. Ook kun je hier aangeven wat het publicatiejaar van het boek 
moet zijn: 

                

FORENSICnetBASE combineert zoektermen in één zoekveld standaard met AND: alle genoemde woorden 

moeten ergens voorkomen, maar niet per sé naast elkaar.  

Als je wilt dat meerdere zoektermen in de opgegeven volgorde naast elkaar voorkomen, kun je dubbele 
aanhalingstekens “…” gebruiken, bijvoorbeeld “dna analysis”.  

Wil je artikelen met de ene óf de andere term vinden, maak dan gebruik van OR.  

Voorbeeld: 

blood residue OR blood stains 
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TIPS & TRUCS 

 FORENSICnetBASE is onderdeel van CRCnetBASE, een databank die uit veel verschillende 
vakgebieden bestaat. Je zoekt standaard in al deze vakgebieden, terwijl de HvA alleen toegang 
heeft tot de boeken van forensisch onderzoek. Daarom is het handig om bovenaan Full Access 
Content Only aan te vinken als je gaat zoeken. Zo zoek je alleen naar de boeken van forensisch 
onderzoek en krijg je geen boeken te zien uit andere vakgebieden waar de HvA geen toegang toe 
heeft: 

 

 Door bovenaan voor Browse Content te kiezen kun je ook  bladeren door de titels van boeken op 
het gebied van forensisch onderzoek. Dit kan handig zijn ter oriëntatie. 

                          

                 

 


