Van Pubmed naar Endnote exporteren
Open Pubmed en kies advanced search (zie pijl)

Het volgende scherm verschijnt

Typ nu een zoekterm in(vorige scherm), bv Auteur, titel of trefwoord. Pubmed werkt met
gestandariseerde trefwoorden (MeSH Terms).

Heb je gekozen voor MeSHTerms dan geeft Pubmed de mogelijkheid om uit de diverse trefwoorden
te kiezen. Dat kan door op Index te klikken.
Je kunt zoeken door een hele term in te geven

Of door een gedeelte van een term

Heb je de termen gekozen (er zijn meerdere invulvelden dus een combinatie van meerdere termen
is mogelijk), klik dan op search

onderaan het zoekveld.

Je krijgt nu de pagina met resultaten te zien.
In het filtermenu aan de linkerkant kun je kiezen om alleen full text resultaten te laten zien

Op deze manier krijg je alleen artikelen te zien waarvan je de volledige tekst kunt downloaden.
Selecteer de voor jou interessante artikelen en ga naar ‘Sent to’ onderaan de pagina.

Het volgende popup scherm verschijnt.

Selecteer bij Choose Destination voor File en selecteer in het rolmenu voor MEDLINE. Klik dan op
Create file. Klik in het volgende scherm voor opslaan.

Je kunt de standaard naam laten staan maar sla het wel op als een tekstdocument (onthoud waar
het document wordt opgeslagen, je kunt het nog controleren door op open folder in het volgende
scherm te klikken)

Dit scherm kun je gewoon sluiten.
Ga terug naar het scherm met resultaten om de volledige tekst van de gekozen artikelen te
downloaden. Klik op de hyperlink van een van de gekozen artikelen en in het volgende scherm klik
op LinkOut – more resources

Je krijgt nu een lijst te zien van waar je het artikel kunt downloaden. Sla de pdf op.
LET OP: Het nadeel van PubMed is dat het een databank is met verwijzingen naar andere
databanken. Het kan dus zijn dat je het artikel dat je vindt niet kunt openen omdat de databank
waarnaartoe verwezen wordt niet toegankelijk is.
Ga nu naar EndNote en klik bij File op Import en kies daar weer voor File

Zoek de file op die je zojuist hebt opgeslagen.

Selecteer bij Import Option voor PubMed (NLM). Mocht deze optie er niet bij staan klik dan op Other
Filters… en zoek PubMed (NLM) op. Geef een Enter en de resultaten worden geïmporteerd.

In de afbeelding hierboven zie je het resultaat staan.
Rest nog om bij deze titels het bijbehorende PDFje te plaatsen.
Dubbelklik op de eerste titel, McDonough 2008. Het invoerscherm voor referenties zal in EndNote
geopend worden. Scroll naar beneden totdat je File attachments tegenkomt.
Klik met de rechtermuisknop in het veld eronder. Het volgende rolmenu verschijnt.

Klik op File attachments en dan op ‘Attach File…’ en zoek de bijbehorende pdf

En dubbelklik hierop. Er komt dan een icoontje te staan bij File Attachments

LET OP: Onderaan het scherm staat de optie Copy this to the default file (zie pijl) ….. Deze optie moet
aangevinkt staan.

