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REFWORKS FIELD CODES UIT JE 
DOCUMENT VERWIJDEREN  
 
Het is aan te raden om papers waarin je met RefWorks hebt gewerkt eerst af te maken voordat je 
overstapt naar een andere citatietool.  

Mocht dat niet mogelijk zijn, dan is het nodig om eerst de veldcodes van RefWorks te verwijderen 
voordat je in het document met een andere citatietool verder kunt werken. Ook is het nodig om alle 
referenties opnieuw in te voeren.  
 

Heb je Write-n-Cite gebruikt dan werkt dat anders dan bij Refworks Citation Manager. Kijk bij de 
betreffende add-in wat de makkelijkste manier is. 

 

WRITE-N-CITE (WNC) 

 VELDCODES VERWIJDEREN ZONDER TOEGANG TOT REFWORKS 

REFWORKS CITATION MANAGER (RCM) 

CONTACT VOOR ONDERSTEUNING 

 

WRITE-N-CITE (WNC) 
Om in je document met een ander citatietool te kunnen werken is het nodig om eerst alle RefWorks 
veldcodes te verwijderen.  

1. Open je document en sla een kopie op.  

2. Open in Word het tabblad RefWorks en klik op Remove Field Codes. 
 

 

Er verschijnt de volgende melding: 

 
 

3. Klik op OK en sla je document op. 
 
De referenties staan nu als platte tekst in het document. Er zijn geen codes meer die kunnen 
conflicteren met een ander programma. 
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4. Schakel nu Write-n-Cite uit. 
 
Ga in Word naar Bestand > Opties > Invoegtoepassingen > Beheer (onderaan) > COM-
Invoegtoepassingen 

 
Selecteer Write-n-Cite en klik op verwijderen of deactiveer Write-n-Cite door het vinkje weg te 
halen.  

5. Sluit Word af.  

6. Open het document opnieuw en controleer of Write-N-Cite daadwerkelijk uitgeschakeld is.   

7. Vervang nu de oude referenties in je tekst één voor één door ze vanuit het nieuwe 
programma opnieuw in te voegen en de oude referentie te verwijderen. Verwijder als je klaar 
bent ook de RefWorks bronnenlijst.  
 

WRITE-N-CITE VELDCODES VERWIJDEREN ZONDER TOEGANG TOT REFWORKS  
Als je geen toegang meer hebt tot RefWorks is het ook niet meer mogelijk om de Remove Field 
Codes functie in Write-n-Cite te gebruiken.  

Als Write-n-Cite nog wel op je computer geïnstalleerd is moet je het uitschakelen of verwijderen om 
problemen met andere programma’s te voorkomen.    

Daarna kun je de veldcodes op de onderstaande manier verwijderen. Dat is wel omslachtiger dan 
wanneer je nog wel toegang hebt tot RefWorks en Write-n-Cite.  

1. Open je document en sla een kopie op. 

2. Ga in Word naar Bestand > Opties > Invoegtoepassingen > Beheer (onderaan) > COM-
Invoegtoepassingen.  

 
Selecteer Write-n-Cite en klik op verwijderen of deactiveer Write-n-Cite door het vinkje weg te 
halen.  
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3. Sluit Word af.  

4. Open het document opnieuw en controleer of Write-N-Cite daadwerkelijk uitgeschakeld is. 

 

5. Ga in Word naar naar Bestand > Opties > Geavanceerd en scroll naar Documentinhoud 
weergeven. 

6. Selecteer de optie Veldcodes weergeven in plaats van de waarden.  
Klik op OK. 

 

7. In plaats van de referenties die eerder werden getoond zie je nu de achterliggende 
veldcodes, bijvoorbeeld. 

 
 
 

De Write-n-Cite veldcodes beginnen allemaal met {ADDIN RW.CITE{{ 
 
Als de veldcodes niet meteen verschijnen kun je ze zichtbaar maken met Alt + F9. 
 
Je dient alle veldcodes te verwijderen voordat je met een andere citatietool in het document 
kunt werken. Om een idee te krijgen om hoeveel veldcodes/referenties het gaat en later te 
kunnen controleren of je alle veldcodes hebt verwijderd, kun je een zoekactie doen met Ctrl + 
F op “ADDIN”.   

 
 
 

8. Verwijder nu de veldcodes. Dat kan op twee manieren: 

a. Meerdere referenties tegelijk: eventuele opmaak gaat verloren 
Als je stukken tekst met meerdere veldcodes hebt waar geen andere opmaak 
aanwezig is (of makkelijk te herstellen) dan kun je de tekst selecteren, knippen en als 
platte tekst terug plakken. Let op, je verwijderd ook veldcodes die Word heeft 
ingevoegd, bijvoorbeeld voor tabellen, voetnoten, etc. Alle opmaak van de 
betreffende tekstgedeeltes gaat op deze manier verloren. 
 

b. Één voor één  
Verwijder elke veldcode handmatig (met delete en/of backspace). Let op dat je de 
veldcodes volledig verwijdert, niet allen de tekst, maar het hele veld, inclusief alle 
accolades { }, en let erop dat geen lege velden achterblijven. 
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REFWORKS CITATION MANAGER (RCM) 
Een document waarin je RefWorks Citation Manager (RCM) gebruikt hebt kun je in principe zonder 
problemen verder met Zotero en Mendeley bewerken.  

Sla een kopie van je document op.  

Voeg alle verwijzingen opnieuw in met Zotero of Mendeley en verwijder de RCM verwijzingen volledig  

(het veld en de inhoud) met delete / backspace. 

 
Een veld is makkelijk te herkennen: het wordt grijs als je met de muis erover heen gaat. 

 

 
 

CONTACT VOOR ONDERSTEUNING 
Voor advies en ondersteuning bij het overstappen van RefWorks naar een andere citatietool kun je 
onderstaande collega’s benaderen: 

 

FBE  Kitty Berteling   k.berteling@hva.nl      06 211 589 97 

FBSV  Esther Verloop   e.verloop@hva.nl     06 528 250 14 

  Daniela Hesmer  d.i.hesmer@hva.nl     06 211 563 35 

FDMCI  Jaroen Kuijper   j.r.kuijper@hva.nl     06 211 564 22 

FG  Esther Verloop   e.verloop@hva.nl     06 528 250 14 

FMR  Jolanda Kleen   j.i.kleen@hva.nl     06 211 563 34 

FOO  Sjoerd van Daalen s.p.van.daalen@hva.nl    06 211 550 92 

FT  Daniela Hesmer  d.i.hesmer@hva.nl      06 211 563 35 
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