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Thuistoegang tot databanken en tijdschriften
via de Catalogus met een ULCN-account
Via de Catalogus van de Universiteitsbibliotheek kunt u de volledige collectie van de
Universiteit Leiden en het LUMC doorzoeken.
Om de collectie vanuit een andere locatie dan de Universiteit Leiden en het LUMC te
kunnen raadplegen is er een ULCN-account voor Thuistoegang nodig.
In deze handleiding staat beschreven hoe u artikelen via de Databanken kunt zoeken.
Voor het zoeken van boeken in de Walaeus Bibliotheek is een aparte Handleiding
Boeken zoeken beschikbaar.

1. Tijdschriftartikelen opzoeken via de Databanken
Hiervoor zijn twee mogelijkheden:
a. Ga naar https://www.lumc.nl/org/walaeus en kies Databanken. Selecteer de
databank waarin u wilt zoeken. De meest gebruikte databanken hebben een link
voor gebruik in het LUMC en een link voor Thuistoegang.
 Kies de link voor Thuistoegang.
 Log nu in met uw ULCN account.
 U kunt nu gebruik maken van de databank. Het is mogelijk dat u bij het gebruik
van de "Get it @ Leiden" knop voor het opvragen van fulltext, opnieuw gevraagd
wordt in te loggen met uw ULCN account, zie ook onder 2.
Voor sommige databanken is in de databankenlijst geen speciale link voor
thuistoegang beschikbaar. U kunt in alle databanken van de Universiteit Leiden en
het LUMC zoeken via de Catalogus. Dat gaat als volgt:
b. Ga naar www.lumc.nl/walaeus
 Kies Catalogus
 Kies nu Find Databases
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U heeft nu twee mogelijkheden om te zoeken:
 b1 Vul bij Title de naam in van de databank die u zoekt en klik op Search
 b2 Selecteer bij Subject het gewenste vakgebied in het uitrolmenu (bijvoorbeeld
Medical Sciences) en klik op Search
 Selecteer dan de gewenste databank uit de lijst
b1

b2

2. Fulltext van tijdschriftartikelen verkrijgen met "Get it @
Leiden"
In alle databanken van het LUMC en de Universiteit Leiden staat de "Get it @ Leiden"
knop bij de referenties. Met deze knop kunt u nagaan of de fulltext van een artikel
beschikbaar is.
Wordt in het Abstract View van PubMed de "Get it @ Leiden" knop niet getoond, stap
dan over naar de verrijkte 'Leidse PubMed' versie op lumc.nl/pubmed of via de route
beschreven onder 1. Uw zoekgeschiedenis blijft bewaard.
Door op "Get it @ Leiden" te klikken, komt u terecht in de Catalogus (zie afbelding
hieronder). In veel gevallen zult u zien dat de fulltext beschikbaar is. Door te klikken op
de link komt u meestal direct bij het artikel. Soms komt u op de website van de uitgever
waar u opnieuw kunt zoeken naar het betreffende artikel
Indien de link niet goed functioneert kunt u dit doorgeven via Report Broken Link
Als het artikel niet digitaal beschikbaar is, kunt u nagaan of het op papier wel
beschikbaar is door te klikken op Check the Leiden Collections for availability.
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3. Fulltext van tijdschriftartikelen opzoeken via de Catalogus
Bent u buiten het universitaire netwerk en heeft u een interessant artikel gevonden, dan
kunt u met één klik op UBL Get Access gelijk inloggen waarna u direct toegang krijgt tot
het artikel (indien beschikbaar). Zie https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/bezoek-engebruik/thuistoegang

4. Wat als een tijdschriftartikel niet aanwezig is?
Neem contact op met onze informatiebalie voor meer informatie. U kunt het artikel ook
aanvragen met behulp van het formulier 'Aanvragen tijdschriftartikel' op onze website
www.lumc.nl/walaeus.
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