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ZOEKEN IN PUBMED 

 

My NCBI 
Voordat je begint met zoeken in PubMed is het verstandig om een gratis 
account aan te maken in My NCBI. Inloggen via Log in rechtsboven en 
dan vul je verdere gegevens in bij Sign Up. Je kunt nu artikelen en 
zoekacties permanent bewaren en je persoonlijke zoekfilters instellen 
om zoekacties te verfijnen.  

 

Zoeken met de Zoekbalk (Eenvoudig zoeken) 

Je kunt je zoekterm (en) in de zoekbalk intypen; druk op <enter> of klik op Search. 

Het is verleidelijk om hier, net als in Google, meteen met zoeken te beginnen en 
zoektermen in de zoekbalk te plaatsen. Maar PubMed kan lang niet altijd alle 
zoekopdrachten even goed verwerken.  

Vul in de zoekbalk bijvoorbeeld nursing in. Tijdens het typen verschijnt 
een scherm met suggesties (Auto Suggest). Hier kun je gebruik van 
maken. Als je de term hebt geselecteerd verschijnen automatisch de 
zoekresultaten. Indien je hier geen gebruik van wil maken dan kan je 
het uitzetten onder “NCBI Site Preferences”. 
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Wat PubMed met je zoekactie gedaan heeft, kun je altijd terugvinden bij de search 
details.  

De search details vind je op de advanced pagina bij History onder Search details.  
Klik op Details (zie afbeelding hieronder). 

 

 

Door de automatic term mapping functie worden onder andere de best passende 
MeSH termen meegenomen in de zoekopdracht. 

Je vindt op deze manier niet altijd precies wat je zoekt. In dit geval wordt er ook 
gezocht naar “breast feeding” 
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Zoeken met [tiab] 

 

Zet je direct achter de zoekterm [tiab] dan zoekt PUBMED alleen naar 
titelwoorden en woorden in de abstract. 

Voordeel hiervan is dat je gericht zoekt en ruis kan voorkomen. 
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Zoeken met trefwoorden – MeSH Database 

 

MeSH staat voor Medical Subject Heading. De trefwoorden helpen je heel specifiek 
te zoeken. MeSH stelt je ook in staat een deelaspect van het onderwerp aan te 

geven, via de Subheadings (zoals surgery of rehabilitation). 

Rechtsonder op het scherm zie je de term Explore. Direct daaronder zie je  

MeSH Database.staan. Klik hierop dan kom je in Medical Subject Heading 
Database.  

Voer je zoekterm in en klik op Search. 
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Subheadings zijn deelonderwerpen. Indien je een deelonderwerp aanvinkt dan 
beperk je de zoekactie tot dat deelonderwerp. Deze optie wordt meestal niet gebruikt 
om je zoekresultaat zo groot mogelijk te maken. 

 

Restrict to major topic neemt alleen de major topic mee. Je kunt zo op basis van 
relevantie de   zoekactie inperken. Uitkomst is dan minder. Deze trefwoorden 
worden aangeduid met een * . 

Do not include MeSH found below. Deze optie vink je aan als je onderliggende 
termen niet wil meenemen in je zoekactie. 

Entry Terms  zijn synoniemen. Deze termen kun je gebruiken bij het vrij zoeken. 
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Pas na het aanklikken van de knop Add to search 
builder en na de klik op Search PubMed start je de 
zoekactie.
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Advanced Search Builder 
Onder de knop Advanced vind je de Pubmed Advanced Search Builder. 

 

Hier worden je zoekacties bewaard in de History. Vanuit de History kan je de 
zoekacties met elkaar combineren. 

 

Onder Actions zie je drie puntjes … en kies de juiste booleaanse operator. Je 
zoekstring komt dan in de Query Box te staan. 

Als je een artikel opent, zie je o.a. de bibliografische gegevens en vaak een 
samenvatting. Je ziet ook alle MeSH terms die aan het artikel zijn toegekend 

. 
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Zoeken naar een auteur 
 Vul de achternaam en de initialen in. Bijv. wood fm 

 Weet je alleen de achternaam dan achter de naam [au] invullen. Bijv. 
wood[au] 

 

Zoeken naar een publicatie 
Vul de gegevens in die je hebt (auteur, titelwoorden, tijdschrift, volume, jaar etc.) 

Bijv. nolte, blood, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat verfijnen 
Een zoekresultaat in PubMed is vaak heel groot (meer dan duizend 
artikelen is niet ongebruikelijk). Maar veel van die artikelen zullen 
niet relevant voor je zijn. 

 

Je kunt je zoekresultaat beperken: 

 Zoekacties en zoektermen met elkaar combineren in AND-relatie of NOT-
relatie. 

 Filters instellen 

Let op: het instellen van limits zoals publication type of age kan het 
vinden van 

nieuwe artikelen beperken. 

Filter RCT dan zoek je op publication type dat door indexeerders wordt 
toegepast.  

Zelfde als MeSH termen. 

Aan de meest recente artikelen is nog niet alle informatie toegevoegd. 
Het gebruik  

van filters (zoals Publication type of Age) heeft daardoor als nadelig 
effect dat je er  

niet de meest recente artikelen mee kan vinden. 

      Nb De limits Years en Language hebben dit effect niet. 

 Filters via My NCBI, stel je persoonlijk limits in die je gemakkelijk bij elke 
zoekactie   oproept. 
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Single  Citation Matcher en Clinical Queries 

Single Citation Matcher 

 

In de Single Citation Matcher kun je snel een artikel opzoeken waarvan minstens 2 
gegevens bekend zijn, bijvoorbeeld tijdschrifttitel en auteur. 

 

Clinical Queries 

 

In de Clinical Queries zitten verschillende zoekfilters die het zoeken naar evidence 
vergemakkelijken.  

De zoekfilters bestaan zowel uit MeSH als tekstwoorden. Er is een zoekfilter om 
systematic reviews  

en andere secundaire evidence te vinden. Daarnaast zijn er o.a. zoekfilters voor de  

categoriëen (domeinen): therapie, diagnose, etiologie en prognose. 

 

Scope 

Broad=(sensitief) zoveel mogelijk relevante termen aan zoekstrategie toegevoegd 

Narrow=(specifiek) termen specifieker dan minder gevonden.  

 

Bij catagory therapy kan de de scope ook op narrow worden gezet dan worden de 
RCT’s zichtbaar 

in de 1e kolom. 
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Fulltext beschikbaarheid 

 

1) Gratis 

 Free article at journal site – gratis via de uitgever 

 Free article at PMC – gratis via PubMed Central 

 

2) Directe link naar een uitgever       

       Werkt alleen als de HvA een direct abonnement heeft (o.a. groot aantal 
Elsevier tijdschriften) 

 

3) Niet gratis of geen directe link? 

    Kopieer de titel en zoek in de Catalogus of Google Scholar. 

 


