Walaeus Bibliotheek

- http://catalogue.leidenuniv.nl: de online
Catalogus voor m.n. boeken en artikelen.
Via het tabblad “Leiden Collections” kan
gezocht worden in “Medical Libraries”.
De handleiding staat op http://bit.ly/RheloT.

Toegang
De Walaeus Bibliotheek is vrij toegankelijk
voor het raadplegen van de collectie.
In de bibliotheek zijn eet- en drinkwaren
verboden. Jassen en tassen zijn ook niet
toegestaan. In de garderobe zijn kluisjes.

ThuisToegang
Het is voor LUMC-medewerkers mogelijk
om, indien zij beschikken over een ULCNaccount of A-select, vanaf een computer
buiten het LUMC elektronische bestanden
van de bibliotheek te raadplegen. Meer
informatie hierover op de website onder
ThuisToegang op http://bit.ly/NdR0Ah
of bij de Informatiebalie.

De openingstijden van de bibliotheek zijn:
maandag t/m donderdag: 8.30 - 21.00 uur
vrijdag:
8.30 - 17.00 uur
In vakantieperioden en rondom feestdagen
gelden aangepaste openingstijden.
Raadpleeg voor actuele informatie:
www.lumc.nl/walaeus

Faciliteiten
De bibliotheek beschikt over circa 100
studieplaatsen. Er zijn zeven PC’s waarmee
bibliotheekbestanden kunnen worden
geraadpleegd. Bij de bibliotheek bevinden
zich tevens studieruimtes met PC’s voor
LUMC-studenten.
Er zijn print- en kopieerfaciliteiten.

Toegang buiten openingstijden
Op aanvraag kunnen LUMC-medewerkers
geautoriseerd worden voor toegang tot de
bibliotheek buiten openingstijden.
In de garderobe (toegankelijk met een
LUMC-badge) staat een inleverbox voor
boeken.

Collectie, catalogus en vindplaatsen
De collectie van de Walaeus Bibliotheek
kan worden onderscheiden in een papieren
deel en een digitaal deel:

Toegang tot de collectie en digitale bronnen
Dit is mogelijk via onderstaande websites:
- www.lumc.nl/walaeus: de website van de
Walaeus Bibliotheek geeft informatie over
haar dienstverlening en is de toegangspoort
naar o.a. de online catalogus, online boeken
en tijdschriften en diverse digitale
(bibliografische) databanken.

Papieren collectie
Deze boeken (circa 41.500 incl.
proefschriften en redes) en tijdschriften
staan in open opstelling in de boekenkasten.
De boekcollectie is op onderwerp geplaatst
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volgens de classificatie van de National
Library of Medicine (NLM) of, in het geval
van proefschriften en redes, bij elkaar op
jaar van uitgave. Via de online Catalogus,
op http://catalogue.leidenuniv.nl, kunnen
plaatsingscodes opgezocht worden door te
zoeken op bijv. titelwoord, auteur of
trefwoord.
De papieren tijdschriften (circa 100) staan
alfabetisch opgesteld. Recente afleveringen
bevinden zich in aparte zichtkasten.

Zie voor meer informatie over de LU-Card:
www.lu-card.leidenuniv.nl.
Enkele lenersgroepen kunnen gratis lenen,
waaronder studenten en medewerkers van
de UL/LUMC en studenten van andere
Nederlandse hogescholen. Wie niet in
aanmerking komt voor een gratis lenerspas
kan betalend lid worden voor € 30,- per jaar.
Boeken met een gele band, losbladige
werken en hand- en studieboeken worden
niet uitgeleend. Tijdschriften zijn in de regel
ook niet uitleenbaar.
De uitleentermijn is drie weken. Verlengen
van geleende materialen en reserveren van
boeken die uitgeleend zijn is mogelijk via
de Catalogus, aan de balie of telefonisch.
Niet tijdig terugbezorgen of verlengen van
materialen kan leiden tot een geldboete.
Indien gewenste literatuur niet aanwezig is
in de Walaeus Bibliotheek kan deze elders
worden aangevraagd tegen de daarvoor
geldende tarieven. Zie hiervoor het
aanvraagformulier op onze website
onder Aanvragen / Formulieren:
http://bit.ly/oNeUDi

Digitale collectie
Deze collectie bestaat uit circa 5200 online
boeken en bijna 9500 online tijdschriften.
Daarnaast zijn er diverse bibliografische
bestanden digitaal beschikbaar.
Voorbeelden hiervan zijn PubMed, Embase,
Web of Science, Cochrane Library,
CINAHL en UpToDate.
De online tijdschriften en bestanden kunnen
bereikt worden via www.lumc.nl/walaeus
en/of via http://catalogue.leidenuniv.nl.
Via de Leidse SFX-knop kan men in veel
gevallen toegang krijgen tot het fulltext
artikel. Zie hiervoor ook de informatie over
ThuisToegang.

Hulp bij zoeken
Medewerkers van de bibliotheek bieden
praktische hulp bij literatuuronderzoek en
bij het instellen van attenderingen.
Daarnaast helpen zij bij vragen over
Reference Manager en EndNote. Ook geven
zij op aanvraag presentaties en onderwijs op
afdelingen. Meer informatie op de website

Lenen en aanvragen
Bibliotheekmaterialen kunnen geleend
worden met een LU-Card. LUMCmedewerkers kunnen deze LU-Card
aanvragen via de Informatiebalie op vertoon
van een LUMC-badge.
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onder Aanvragen / Formulieren:
http://bit.ly/oNeUDi

Aanmelden voor deze Introductie
Bibliotheekgebruik is mogelijk, maar u kunt
zich ook ter plekke aasluiten.

Informatievaardigheden
Studenten Geneeskunde en Biomedische
Wetenschappen krijgen tijdens de studie
onderwijs in informatievaardigheden,
verzorgd door medewerkers van de Walaeus
Bibliotheek. Ook in diverse bij- en
nascholingsprogramma’s wordt lesgegeven.
Op verzoek kunnen er diverse cursussen op
maat gegeven worden (zie hiervoor onze
menukaart).

Meer informatie over ons onderwijs in
informatievaardigheden vindt u op het
overzicht op
www.lumc.nl/con/1060/909020450432339/
Aanmelden of informeren naar de
mogelijkheden kan bij de Informatiebalie
van de Walaeus Bibliotheek op C1-Q 66,
via 071-526 3890 of met het webformulier
op http://bit.ly/NdRmHg.

Op de website van de Walaeus Bibliotheek
staan bij E-learning modules diverse Elearning modules, die als zelfstudie door
iedereen gevolgd kunnen worden, zoals
PubMed, Embase, Web of Science,
Systematisch Literatuuronderzoek,
Reference Manager en Endnote.

Meer informatie
Meer informatie over de collectie,
databanken en dienstverlening van de
Walaeus Bibliotheek:
P: Informatiebalie op C 1-Q 66
T: 071-526 3890
E: walaeus@lumc.nl
I: www.lumc.nl/walaeus
N: www.twitter.com/walaeus

Introductie Bibliotheekgebruik
Deze introductie in het gebruik van de
Walaeus Bibliotheek vindt plaats op elke
eerste donderdag van de maand, van 16.0017.00 uur, maar kan op verzoek ook op
andere momenten alsmede in het Engels
gegeven worden. Aan de orde komen o.a.:
- een rondleiding door de bibliotheek
- de website www.lumc.nl/walaeus
- online tijdschriften
- de Catalogus
- thuistoegang,

Relevante internetadressen
www.lumc.nl/walaeus
www.lumc.nl/pubmed
http://catalogue.leidenuniv.nl
www.bibliotheek.leidenuniv.nl
www.voorzieningen.leidenuniv.nl/ulcn
www.lu-card.leidenuniv.nl
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