Leidse PubMed
Maak bij voorkeur gebruik van de ‘Leidse PubMed’. Deze is vanuit het LUMC te bereiken via de homepage van de Walaeus
Bibliotheek: www.lumc.nl/walaeus. Op de homepage kiest u rechtsonder gelijk voor Ga Snel Naar -> PubMed of via het linker menu
Databanken en Catalogi -> PubMed.
In de Leidse PubMed staan automatisch Leiden SFX-iconen bij iedere referentie:
. Als u een gevonden referentie
aanklikt, verschijnt het Abstract-format. In dit format worden de SFX- en uitgeverslinks of -icoontjes getoond. Klikken op SFX toont
informatie over de online beschikbaarheid van het artikel. Bij "no fulltext available" kan de optie "check availability in Catalogue" de
Leidse beschikbaarheid van de papier versie nagaan. De Leidse SFX-gegevens worden bijgehouden door de Universiteitsbibliotheek.
Door het dynamische karakter van tijdschriften, zoals titelwijzigingen, verandering van uitgever, verandering van websites, kan het
voorkomen dat de gegevens van de duizenden tijdschriften niet altijd meer kloppen. Daarom staan hieronder enkele zaken die handig
zijn om te weten wanneer u PubMed gebruikt.
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niet bij alle referenties; geen SFX, uitgeverslinks vaak

Tip
Zet de Leidse PubMed-link in uw
favorites/bookmarks

Wel of geen
fulltext in

fulltext via uitgeverslink en SFX: door LUMC/UL
gelicenseerde tijdschriften plus gratis artikelen

fulltext alleen via uitgeverslink: door LUMC/UL
gelicenseerde tijdschriften plus gratis artikelen

LUMC/UL
Tips
-binnen LUMC op uitgeverslink klikken
scheelt enige klikken
- indien uitgeverslink niet tot fulltext leidt,
gebruik de SFX-link
Wel of geen
fulltext via
thuis

fulltext vanaf thuis en buiten LUMC/UL. Thuis-toegang
werkt via A-Select of ULCN-account
Toelichting
A-select: bij het gebruik van A-select werkt u thuis
rechtstreeks op het LUMC-net. Het tijdschrift dat u
benadert herkent u als LUMC, en geeft toegang
indien dit tijdschrift is gelicenseerd. Het is praktisch
gelijk aan het werken vanaf uw LUMC-plek. Over
het algemeen scheelt dit een aantal klikken om bij
de fulltext te komen.
ULCN: dit is een universitair systeem, dat via een
zgn. proxy-server werkt. Zodra u naar een
gelicenseerd artikel gaat, wordt uw universitaire
identiteit via die proxy-server aan de uitgever
getoond. Dit kost over het algemeen meer klikken
om bij een artikel te komen.

Valkuil 1

Sommige uitgevers exploiteren verschillende sites voor
hun tijdschriften. Onze licenties voorzien in toegang
vanaf bepaalde sites. Een uitgeverslink van een
gelicenseerd tijdschrift geeft bijv. geen toegang geven
omdat deze verwijst naar een site die niet door ons kan

Tip
- kans om toegang te missen is groot gebruik standaard vanuit uw werkplek de
Leidse PubMed

alleen fulltext voor gratis artikelen

worden gebruikt, terwijl er wel toegang is op een andere
site, bijv. The Lancet.
Oplossing
Gebruik de Leidse SFX-link - deze checkt op
welke sites het tijdschrift beschikbaar is.

Valkuil 2

De SFX-link geeft aan dat er geen toegang zou zijn
terwijl deze er wel is.
Oplossing
Gebruik de uitgeverslink of zoek het artikel
via google
Suggestie
Geef dit door aan walaeus@lumc.nl om
de Leidse PubMed te verbeteren

Valkuil 3

De SFX-link geeft aan dat er wél toegang zou zijn
terwijl deze er niet is.
Oplossing
Er is blijkbaar een probleem.
Suggestie
Geef dit door aan walaeus@lumc.nl om
dit toegangsprobleem op te lossen

Feiten &
handige
wetenswaardig
heden

20% van de gevonden referenties in PubMed is gratis
fulltext raadpleegbaar (4 miljoen op 22 miljoen
referenties):
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22
loattrfree%20full%20text%22%5Bsb%5D.

Niet alle in PubMed gevonden referenties zijn fulltext
beschikbaar voor Leiden
Een uitgeverslink leidt alleen tot fulltext indien het
tijdschrift gelicenseerd of gratis is
Artikelen die niet fulltext beschikbaar zijn, kunnen:
...op papier aanwezig zijn in de Walaeus
Bibliotheek (check de lijst op
http://www.lumc.nl/con/1060/81118025914221/1
001130147262341/
...via de Walaeus Bibliotheek aangevraagd
worden met het formulier op:
https://forms.lumc.nl/lumc2/walaeus_formibl
Meer informatie over fulltext toegangsproblemen:
http://www.lumc.nl/con/1060/81118030159221/
908170150242339/

