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1. Inleiding
CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) bevat ruim 1,7
miljoen referenties (beschrijvingen) van artikelen uit ruim 2500 tijdschriften op het
gebied van verpleegkunde en verwante vakgebieden. Daarnaast geeft CINAHL
toegang tot beschrijvingen van boeken, proefschriften, congresverslagen,
richtlijnen, educatieve software en audiovisueel materiaal op het gebied van de
verpleegkunde.
De CINAHL-referenties bevatten o.a. auteurs, titel, tijdschriftgegevens,
samenvatting en trefwoorden (Subject Headings).
Jaarlijks worden thans ca. 50.000 referenties aan CINAHL toegevoegd. Het
bestand is in de beschikbare versie doorzoekbaar vanaf 1982.
Inloggen
Via de homepage van de Walaeus Bibliotheek (www.lumc.nl/walaeus) >
Databanken/catalogi > CINAHL kom je in het zoekscherm van CINAHL, waar het
tabblad Basic Search geactiveerd is. Kies hier voor het tabblad Advanced
Search (via Basic Search is controle over het zoekproces niet mogelijk).
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More/Indexes
Cited References
New Search

Zoekbalk
Subject Terms
Search History/Alerts
Preferences

Subject Terms en Keywords
Subject Terms zijn vaste ("gecontroleerde") trefwoorden die door indexeerders aan de
referenties worden gekoppeld. Zoeken met deze trefwoorden heeft als voordeel dat ook
op synonieme benamingen wordt gezocht.
Als het vakje voor "Suggest Subject Terms" staat aangevinkt, helpt het Automatic Term
Mapping systeem van CINAHL Subject Terms te vinden.
Automatic Term Mapping betekent dat zoekwoorden worden vertaald naar een of meer
Subject Headings. Deze worden getoond op het scherm "CINAHL Headings".
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Het trefwoordensysteem kent een hiërarchische opbouw. Door op een term in het
"CINAHL Headings" scherm te klikken, wordt de boom met termen getoond die bij deze
Subject Heading hoort, alsmede de Subheadings.

Door de functie explode aan te vinken, zoekt CINAHL ook op de eventuele
onderliggende termen in de boom (NB: maximaal 1 laag dieper!). Subheadings
zijn deelaspecten van een onderwerp. Door deze aan te vinken zoekt CINAHL
referenties die gaan over de betreffende aspecten van het onderwerp. Als het
vakje Major Concept aangevinkt is, zoekt CINAHL alleen naar referenties die het
betreffende onderwerp als hoofdonderwerp hebben.
In het scherm "CINAHL Headings" staat onderaan het lijstje met Subject Terms
de ingevoerde zoekterm met de toevoeging: (search as Keyword). Als het vakje
hiervoor wordt aangevinkt, zoekt CINAHL naar referenties waarbij deze zoekterm
letterlijk voorkomt in de titel, het abstract en/of de Subject Headings. De meeste
referenties vindt u indien u zoekt met een combinatie van Subject Terms en
keywords.
2. Zoeken
Zoekscherm
Het zoekscherm (met zoekbalk) komt in weer in beeld door te klikken op:
- het pijltje van de browser
- Previous Page (onder in het "CINAHL Headings" scherm)
- New Search (links boven in de blauwe balk).

Zoeken op onderwerp
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Typ in de zoekbalk (van Advanced Search) een woord of een meerwoordig begrip. Vink
Map Term to Subject Headings aan. Klik op de blauwe Search-knop.
Door de mapping-functie wordt maximaal één zoekterm per keer automatisch vertaald
naar één of meer Subject Headings en wordt de oorspronkelijke zoekterm als Keyword
gepresenteerd.
Vink één of meer Subject Headings en het Keyword aan.
Vink eventueel Explode aan, Major Concepts en gewenste Subheadings. Klik daarna op
de blauwe Search Database-knop.
Het zoekscherm van Advanced Search verschijnt weer. Onder in het scherm staat de
resultatenlijst met de eerste 10 resultaten. Door te bladeren kunnen de volgende
pagina's bekeken worden.

Zoeken op auteur, auteursadres e.d.
Op de naam van een auteur zoeken gaat door in de zoekbalk de auteursnaam in te
typen en vervolgens in het vakje erachter (Select a field) voor AU Author te kiezen. Bij
onzekerheid over de precieze spelling van de naam is het gebruik van wildcards
mogelijk (* = willekeurig aantal tekens, ? = 1 teken).
Typ voor auteursadres een (deel van) een adres in de zoekbalk en kies in het vakje
erachter (Select a field) voor AF Author Affiliation.
Het is ook mogelijk te zoeken in een index van auteursnamen. Klik hiervoor in de
blauwe balk op More en vervolgens op Indexes.

Kies achter Browse an Index voor Author. Vul de gezochte naam volledig in
(tussenvoegsels eerst) of vul alleen de eerste letters in en klik op Browse. Er verschijnt
een lijst met namen waaruit gekozen kan worden.
Ook voor auteursadressen is een index beschikbaar. Deze werkt op dezelfde wijze.

Zoeken op tijdschrift
Door in het vakje achter de zoekbalk te klikken op JT Journal Title Abbreviation kan
gezocht worden op afkortingen van tijdschrifttitels.
Via More/Index/Journal Subset kan gekozen worden voor tijdschriften over een bepaald
onderwerp.

Zoeken via Cited References
Via Cited References (in de blauwe balk) is het mogelijk om na te gaan of bepaalde
referenties door andere, in CINAHL aanwezige, referenties worden geciteerd.

3. Zoekgeschiedenis
Iedere zoekactie resulteert in een zogenaamde "set". De gevormde sets staan in de
Search History, welke wordt geopend door te klikken op Search History/Alerts.
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In deze tabel kunnen sets gecombineerd worden middels Booleaanse operatoren (eerst
selecteren door de vakjes voor de set aan te vinken), kunnen sets verwijderd worden,
kunnen zoekacties worden bewaard en attenderingen ingesteld. Via de kolom Actions
kunnen resultaten van een bepaalde zoekactie worden bekeken (View Results),
aangepast (Revise Search) en kunnen specificaties van een bepaalde zoekactie worden
bekeken (View Details).

4. Combineren
In principe kunnen zowel zoektermen als sets met elkaar gecombineerd worden.
Echter: bij het combineren van zoektermen mapt CINAHL niet meer naar Subject
Headings.
Combineer dus geen zoektermen, maar alleen sets!
Het is ook mogelijk om "commandogestuurd" te zoeken, d.w.z. dat een zoekactie
"handmatig" wordt opgebouwd uit Subject Headings, Keywords , veldcodes en
Booleaanse operatoren en wordt ingevoerd in het zoekveld. Let bij het opbouwen van
een dergelijke zoekstrategie goed op de correcte plaatsing van haakjes.

#1 AND #2

#1 OR #2

#1 NOT #2

5. Inperken van zoekacties
Het kan nodig zijn het aantal referenties dat wordt gevonden terug te brengen. Dit kan
op verschillende manieren.
- toevoegen van een aspect d.m.v. de operator "AND"
- aanvinken van Major Concept bij de Subject Headings; er wordt dan alleen gezocht
naar referenties waarin het betreffende onderwerp een hoofdonderwerp is.
- aanvinken van één of meerdere Subheadings bij Subject Headings; er wordt dan
alleen gezocht naar referenties die over de betreffende aspecten van het onderwerp
gaan
- het gebruik van Limits. Links en rechts van de resultatenlijst staan mogelijkheden om
Limits in te stellen (bv. leeftijd, geslacht, type bron). Ook via de Historytabel (Revise
Search) is het mogelijk Limits in te stellen.

6. Referenties
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Weergave
CINAHL-referenties worden in eerste instantie in een kort format (titel, auteur,
tijdschriftgegevens) gepresenteerd, chronologisch gerangschikt, in porties van 10.
Het is mogelijk voor aanvullende abstracts, een andere sortering of een ander aantal per
portie kiezen via Preferences.

Find Similar
Door te klikken op een referentie opent een scherm waarin aanvullende informatie over
de referentie wordt gegeven. Rechts hiervan staat een knop Find Similar waarmee
referenties gevonden kunnen worden die qua inhoud vergelijkbaar zijn met de
betreffende referentie.

Afdrukken, downloaden en e-mailen van referenties
Vanuit het citation scherm (klikken op een referentie in de resultatenlijst) kunnen
afzondelijke referenties worden opgeslagen, verzonden via Email, geprint etc. door op
het betreffende icoontje in de balk erboven te klikken.
Meerdere referenties tegelijk bewaren, exporteren etc. gaat door vanuit de resultatenlijst
te klikken op Add(1-10); hiermee worden alle referenties die bij elkaar op een pagina
staan in een folder bewaard. Voor de volgende pagina's kan dit herhaald worden.
Afzonderlijke referenties kunnen uit de folder verwijderd worden door in de resultatenlijst
onder de betreffende referentie te klikken op Remove from folder of worden toegevoegd
door te klikken op Add to folder.
Zodra referenties aan de folder zijn toegevoegd, verschijnt rechts naast de resultatenlijst
een gele balk met de tekst Folder has items. Door hieronder op Folder view te klikken
verschijnt een scherm met de inhoud van de folder en mogelijkheden om de (inhoud
van) de folder te bewerken. Door op het gewenste icoontje boven de lijst met referenties
die in de folder zitten te klikken, kan de folder geprint, bewaard of geëxporteerd worden
(bv naar Reference Manager of EndNote).

8. Linken naar fulltext artikelen
Bij sommige referenties staat de SFX-icoon vermeld. Klikken hierop laat zien of een
artikel fulltext beschikbaar is (op computers binnen het LUMC en de Universiteit Leiden,
of via ThuisToegang). Bij andere referenties staat een icoontje met de tekst Linked full
text. Als het artikel full text beschikbaar is, kan het opgehaald worden door hierop te
klikken.
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