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Startpagina van LexisNexis Academic.

De startpagina toont de optie ‘Snel zoeken’ (Easy search).

TIP: 

Algemeen of Snel zoeken is de meest 

eenvoudige manier om te zoeken.

Om gerichter te zoeken kun je beter een 

andere optie kiezen. 

Bijv. Uitgebreid zoeken.

Via het linker menu            kun je door de 

verschillende onderdelen navigeren.

Door te klikken op het LexisNexis logo of 

op de link Startpagina kom je altijd terug 

op deze startpagina (homepage).



Snel zoeken in Nederlandstalige bronnen 

Zoek met één of meerdere 

zoektermen.

Kies de gewenste soort 

bronnen in het uitrolmenu.

of

Zoek direct in een publicatie 

door de titel in te vullen.

Zodra je begint te typen 

worden beschikbare titels 

getoond.
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Alleen de rood omlijnde 

bronnen zijn Nederlandstalig



Uitgebreid zoeken in Nederlandstalige bronnen

Booleaanse operatoren of Vrij zoeken

Bij zoeken met booleaanse operatoren (AND, OR, en AND NOT) moet je voor het goed functioneren ook 

daadwerkelijk deze operatoren gebruiken, anders kun je beter kiezen voor de optie Vrij zoeken. 
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Zoek evt. binnen een bepaalde periode door een datumoptie in het uitrolmenu te selecteren

Er is ook nog de mogelijkheid om indextermen toe te voegen. Vastgestelde, standaard trefwoorden die zijn 

toegekend binnen een bepaald vakgebied. Kies daarvoor eerst een domein en daarna je vakgebied.
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Selecteer tot slot de soort bron (via uitrolmenu) of zoek binnen een specifieke titel.

Om de zoekresultaten te tonen, klik je op   
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Vul je zoektermen in



Zoeken in alle nieuws

Vul je zoektermen in. Met behulp van de verschillende menu’s kun je zoektermen combineren en je 

zoekopdracht specifiek maken. 
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Selecteer eventueel een datumoptie en selecteer bron(nen).

Selecteer de optie Nieuws in het navigatiemenu

Kies Alle nieuws
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Zoeken in kranten en tijdschriften

Vul je zoektermen in. Met behulp van de verschillende menu’s kun je zoektermen combineren en je 

zoekopdracht specifiek maken. 
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Selecteer eventueel een datumoptie en selecteer bron(nen). Via       krijg je broninfomatie.

Selecteer de optie Nieuws in het navigatiemenu

Kies Kranten en tijdschriften
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Hoe uitgebreider je verschillende opties invult en selecteert, hoe gerichter je zoekt.

Bij zeer algemene zoekacties zal je zoekresultaat erg groot zijn. 

LexisNexis geeft je een melding hoe je je zoekresultaat kunt beperken.

Het belang van gericht zoeken



Broninformatie

Wil je weten in welke bronnen je 

zoekt, klik dan op         

Een nieuw scherm met 

broninformatie wordt getoond.



Een nieuwe optie in LexisNexis is de optie:

View Original Page.  

Deze link vind je onder de tekst van een artikel. Door er op te 

klikken opent een pdf versie van de originele krantenpagina.

Alleen de kranten van de Persgroep Nederland 

(bijv. Volkskrant, Trouw) bieden deze service aan.

View original page



Overige handleidingen

• LN_Academic: Resultatenscherm (pdf)
• LN Academic: Business Info - User guide (pdf - Engelstalig) 

Bezoek de website van Zuyd Bibliotheek

voor meer informatie over LexisNexis Academic

http://bibliotheek.zuyd.nl/files/25758/resultatenscherm+academic.pdf
http://bibliotheek.zuyd.nl/files/25757/lna_business_info_user_guide.pdf
http://bibliotheek.zuyd.nl/home-bibliotheek/trial-lexisnexis-total-news

