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Boeken zoeken in de Walaeus Bibliotheek
Via de Catalogus van de Universiteitsbibliotheek kunt u de volledige collectie van de
Universiteit Leiden en het LUMC doorzoeken.
Boeken uit de Walaeus Bibliotheek kunnen op vertoon van een geldige LU-Card worden
geleend.
In deze handleiding staat beschreven hoe u boeken kunt zoeken, lenen of reserveren.
Voor het zoeken van tijdschriftartikelen in de Walaeus Bibliotheek is een aparte
Handleiding voorThuistoegang beschikbaar.

1. Boeken en proefschriften in de Catalogus
Hoe zoekt u een boek of proefschrift in de collectie van de WB of een andere Leidse
universitaire locatie?
 Ga naar www.lumc.nl/walaeus en kies > Catalogus.
 Kies op het tabblad Leiden collections voor Medical Libraries

a. Voor een boek waarvan u de gegevens heeft:
 Typ in de zoekbalk de naam van de auteur en één of meer woorden uit de titel.
b. Om te zoeken of er boeken zijn over een bepaald onderwerp:
 Typ het onderwerp in in de zoekbalk. Gebruik Engelse en/of Nederlandse
zoektermen.
 Klik daarna op Search
 Klik op Get it of View versions en noteer de plaatsingscode (Call number). Hier
staat ook of het boek aanwezig is en of er bijzonderheden zijn.
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2. Een boek opzoeken in de Walaeus Bibliotheek na een zoekactie in de
Catalogus
In de Walaeus Bibliotheek staan alle boeken in een open opstelling; u kunt dus zelf op
de plank zoeken. Eén interessante vondst in de Catalogus leidt vaak tot meerdere
geschikte boeken.
De boeken in de Walaeus Bibliotheek zijn op onderwerp geplaatst volgens het systeem
van de NLM. Deze indeling is onder andere te vinden op posters en in de 'groene
boeken' in de bibliotheek. Ieder boek heeft een plaatsingscode die bestaat uit :
i.
ii.
iii.
iv.

de aanduiding van de bibliotheek (MEDBIB is de Walaeus Bibliotheek)
gevolgd door de NLM onderwerpscode,
het jaartal
(de eerste 8 letters van) de naam van de auteur.

Op de zijkanten van de boekenkasten en op de boekenplanken bij het begin van elke
rubriek staat aangegeven welke NLM onderwerpscodes in die kast staan.
Voorbeeld: het boek “Verpleegkundige onderzoeksmethoden” van Rose Marie
Nieswiadomy uit 2009 heeft als plaatsingscode: MEDBIB WY 20.5/2009-NIESWIAD.
WY 20.5 is de rubriek voor Nursing > Research (General). In de kast in deze rubriek
vindt u meer boeken over verpleegkundig onderzoek.
Proefschriften ofwel dissertaties staan apart van de andere boeken. De plaatsingscode
begint met MBDISS (Medische Bibliotheek Dissertatie) in plaats van MEDBIB, gevolgd
door auteur en jaartal.

3. Wat als een boek niet aanwezig is?
a. Het boek staat in de Catalogus als uitgeleend
("on loan until")
 rechts boven in het scherm staat Sign In.
Log hier in met uw ULCN- of
Blackboardaccount.
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 Reserveer het boek door op Request te klikken

 Klik in het volgende schermpje op Request.

 Klik in het volgende schermpje nogmaals op Request.

U ontvangt een e-mail als het boek is ingeleverd. Het ligt dan voor u klaar bij de
Informatiebalie.
b. Het boek staat niet in de kast. Er staat een uitleenkaart met de titelgegevens op de
plaats van het boek. Reserveer eventueel het boek zoals onder a beschreven.
c. U vindt het boek niet op de plank en er staat ook geen uitleenkaart.
Vraag bij de informatiebalie om meer informatie.

Handleiding Catalogus
© Walaeus Bibliotheek mei 2017

3

