ZOEKEN IN PEDRO
EENVOUDIG ZOEKEN
UITGEBREID ZOEKEN
TIPS & TRUCS

EENVOUDIG ZOEKEN
Voer een of meer zoektermen in en klik op Search. PEDro combineert in Simple Search meerdere
zoektermen automatisch met AND: alle zoektermen moeten in het resultaat voorkomen, maar niet per
se naast elkaar.
Wil je met OR zoeken ga dan naar
Advanced Search.

ZOEKRESULTAAT
In het zoekresultaat staan de guidelines telkens bovenaan, gevolgd door reviews en trials. De
artikelen over trials zijn beoordeeld met de PEDro scale en voorzien van een score om je te helpen bij
het bepalen van hun geldigheid. Meer informatie over de PEDro scale vind je via de startpagina van
PEDro bij
.

UITGEBREID ZOEKEN
Typ je zoekterm(en) in bij Abstract & Title.

Onderaan het zoekformulier kun je aangeven of álle zoektermen in het zoekresultaat moeten
voorkomen (AND) of tenminste één van de zoektermen (OF).
Bij Published Since kun je het publicatiejaar instellen. Je kunt ook op een range publicatiejaren
zoeken door … tussen de jaargetallen te zetten, bijvoorbeeld: 2000…2013.
Gebruik eventueel een van de filters om je zoekactie preciezer te maken.
Daarbij is Method een van de handigste, je kunt aangeven of je guidelines, reviews of trials zoekt.
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TIPS & TRUCS
SELECT RECORD
Je kunt verwijzingen tijdelijk opslaan. Klik in de lijst met het zoekresultaat op Select. Je ziet dat de
oranje link veranderd in grijs Selected.
De geselecteerde verwijzingen kun je ophalen bij Display Selected Records om ze permanent op te
slaan, te mailen of naar RefWorks te exporteren.

TRUNCATIE
PEDro zoekt standaard met “exact match”, dus letterlijk het woord dat je intypt.
Met het truncatieteken * vervang je één of meer letters Bijvoorbeeld walk* om ook de woorden walks,
walking, walked, walker, walkers te vinden.
Je kunt ook trunceren aan het begin van een woord. Bijvoorbeeld *edema om edema, oedema en
lymphoedema te vinden.
Het teken @ vervangt exact één letter. Bijvoorbeeld wom@n om women of woman te vinden.
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