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Overzicht van de onderwerpen

• Medline als bibliografische database
• Medline en “extra” informatie
• Soorten referenties
• Aantallen referenties
• Perioden / oudste refenties
• Zoeken: mapping, truncatie, frases
• Zoekgeschiedenis
• Display van referenties
• en nog wat …
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Bibliografische databases

Deze databases hebben
• een producent
• een of meer aanbieder(s) /  (host(s)

Database Producent Host

Medline NLM o.a. NLM, Ovid, Ebsco, …
Embase Elsevier o.a. Elsevier, Ovid

PsycINFO APA o.a. Ovid, Ebsco

Ovid Nursing Database diverse Ovid

EBM Reviews diverse Ovid
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Medline (zie o.a. Medline Fact Sheet)

Vakgebied: Geneeskunde in ruime zin
Producent:    NLM (National Library of Medicin)
Bevat: Beschrijvingen van tijdschriftartikelen
Periode: 1946 (1902) - heden
Tijdschriften: Meer dan 5600 tijdschriften
Totaal: Meer dan 19,4 miljoen referenties
Groei: Meer dan 800.000 referenties/jaar
Update: PubMed: vrijwel dagelijks 

Medline/Ovid: wekelijks (dagelijks)
Talen: 39 verschillende talen

(91% Engels  1,4% Frans  0,2% Nederlands)
(talengegevens zijn van 2000 – heden)

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html
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Medline en “extra” informatie

Zowel “Medline”/Ovid als PubMed bieden
1. Medline-referenties (mét trefwoorden)
2. Referenties zónder trefwoorden

a. trefwoorden zijn er nog niet
b. trefwoorden komen nooit

Medline-trefwoorden: 
Medical Subject Headings
MeSH Subject Headings
MeSH Headings
MeSH Terms
MeSH-termen
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“Extra” informatie

a. Nóg geen trefwoorden: “Medline”/Ovid
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“Extra” informatie

a. Nóg geen trefwoorden: PubMed



b. Krijgt nóóit trefwoorden
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“Extra” informatie

PubMed

“Medline”/Ovid



Meestal zijn de referenties die nóóit 
trefwoorden krijgen, “niet-medisch”
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“Extra” informatie

PubMed

“Medline”/Ovid



En dan is er ook nog OldMedline

Ovid: OldMedline is apart bestand

PubMed: OldMedline is subset
Medline[sb]

17/3

17/3
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OldMedline/Ovid

Soms wel trefwoorden, soms niet
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OldMedline in PubMed

Soms wel trefwoorden, soms niet
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Totaal aantal referenties in PubMed
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Totaal aantal referenties in PubMed
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Totaal aantal referenties in PubMed
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Totaal aantal referenties in 
“Medline” + OldMedline van Ovid

PubMed: 21.602.759
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De oudste referenties in PubMed

De oudste PubMed-referenties stammen uit 1809.
Ze hebben de aanduiding [PubMed]
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De oudste referenties in “Medline”/Ovid

Dezelfde als de  oudste PubMed-referenties
Ze hebben de aanduiding PubMed-not-MEDLINE
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Medline-referenties in PubMed
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Medline-referenties in Ovid

Ovid lijkt méér Medline-referenties te 
hebben dan PubMed.
Komt dit door de dubbele referenties 
?

PubMed:
19.477.945
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Oudste Medline-referenties in PubMed
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Oudste Medline-referenties in Ovid

Dezelfde als de oudste 
PubMed-referenties
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Mapping in “Medline”/Ovid

zoekterm emdr

De zoekterm wordt gemapt naar de MeSH-term
Je kunt gemakkelijk naar de thesaurus.
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Mapping in PubMed

zoekterm emdr

De zoekterm wordt gemapt naar de MeSH-term
plus diverse freetext-benaderingen. 
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Mapping in “Medline”/Ovid

zoekterm assessment

Je krijgt alle MeSH-termen 
met assessment
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Mapping in PubMed

zoekterm assessment

Let op: Mapping naar een tijdschriftnaam!
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Assessment-termen in MeSH Database
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Mapping in “Medline”/Ovid

zoekterm joubert

De zoekterm wordt niet gemapt 
naar een synonieme MeSH-term
Ovid zoekt de freetext-term, en 
geeft MeSH-termen die aan de 
bijbehorende referenties zijn 
toegekend.
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Mapping in PubMed

zoekterm joubert

PubMed mapt niet, maar zoekt gewoon 
op de freetext-term
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Frases, AND-combinaties, en meer, 
bij freetext zoeken in “Medline”/Ovid

frase anxiety disorders

frase  anxiety disorders  óf
disorders anxiety

max. 1 woord ertussen, volgorde vrij

max. 2 woorden ertussen, volgorde 
vrij
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Frases, AND-combinaties, en meer, 
bij freetext zoeken in “Medline”/Ovid

adj4

Bij adj5 (of eerder) gaat het soms goed, soms mis 
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Frases, AND-combinaties, en meer, 
bij freetext zoeken in PubMed

PubMed: alleen frase en AND-combinatie
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Truncaties in “Medline”/Ovid

In een frase kun je:
-Truncatie in beide delen toepassen
-Het maximum aantal tekens in de truncatie aangeven
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Truncaties in “Medline”/Ovid

Er zijn 3 truncatie-tekens

* 0 – veel tekens (maximum aan te geven, bijvoorbeeld *3)
# exact 1 teken
? 0 of 1 teken(s)
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Truncaties in PubMed

Truncatie van 2de deel van een frase kan wel (#6), maar van 1ste 
deel niet (#7), en ook van 1ste deel én 2de deel kan niet (#9)
Truncatie gaat niet samen met aanhalingstekens (#11 en #12)
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Conclusie: 
truncaties en frases 
zijn in PubMed 
maar heel beperkt mogelijk 

Dat geldt voor elk van deze opties afzonderlijk, 
en nog sterker bij beide opties tegelijk
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Search History van Ovid

Bij verwijderen set(s):
•Waarschuwing als andere sets betrokken zijn
•Hernummering van sets
•Er ontstaan geen “gaten” in de setnummering
•Er ontstaat geen “vreemde volgorde” van sets
Setnummers zijn handig te gebruiken:
•1 AND 2
•OR/1-10
•1.ti.
•1.ti,ab.
•1 adj3 2
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Search History van Ovid

1 AND 2

1 adj3 2

4.ti.

4.ti,ab.
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Search History van PubMed

Bij verwijderen set(s):
•Geen  waarschuwing als andere sets betrokken zijn
•Er ontstaan “gaten” in de setnummering

- Na bezoek aan de MeSH Database
-Na bekijken van referenties
-Na verwijderen van sets

•Er ontstaat een “vreemde volgorde” van sets
- Bij opnieuw oproepen oude sets

Setnummers zijn beperkt te gebruiken:
•#1 AND #2
•#1 AND (#3 OR #4) NOT #6
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Search History van PubMed

#2 zit in de MeSH Database; #3 en #4 zijn geheel verdwenen
#7 hoort bij een referentie die bekeken werd
#1 werd opnieuw opgeroepen, en verhuisde naar boven

MeSH
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Nadeel van “Medline”/Ovid
Dubbele referenties

Bovenste ontdubbelde

Verwijderd

Verwijderd
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Nadeel van “Medline”/Ovid
Dubbele referenties

Verwijder 
d Overgebleven

Waarom werd de meest recente referentie 
verwijderd? 
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Vermeend nadeel van “Medline”/Ovid

Ik dacht lang dat de volgorde van de referenties 
niet was in te stellen.

2 x 13 manieren van sorteren! 

Sorteren tot 6000 referenties …



Toch nog een nadeel van “Medline”/Ovid

Zoeken op een auteur met onbekende voorletter(s)

Fouten in auteursnaam



PubMed doet dit beter
Zoeken op een auteur met onbekende voorletter(s)
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