Handleiding CINAHL
Inhoud
CINAHL: Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature. Hier vind je
referenties van bijna alle Engelstalige verpleegkundige tijdschriften. Ook anderstalige
tijdschriften zijn hierin opgenomen. De database omvat meer dan een miljoen records uit
bijna 3000 tijdschriften. Ongeveer 85 procent van de records heeft een abstract. Bij
ongeveer 30.000 records zijn de bijbehorende artikelen full-text opgenomen.
Taal
Inlog

CINAHL is een Engelstalige database
via xplora.avans.nl > databanken > Gezondheidszorg > CINAHL

Zoeken

Het zoekscherm opent standaard met advanced search.
Type een (Engelstalig) woord in de bovenste zoekbalk en klik op ‘search’. Als je geen
keuze maakt om in een specifiek veld (zoals titel of auteur) te zoeken, zoekt CINAHL in
alle velden tegelijk.
In de zoekbalken bovenaan het scherm kunnen één of meerdere woorden ingevuld
worden. Hiermee kan Booleaans gezocht worden (AND/OR/NOT).
Met Search options kan ook Booleaans gezocht worden of op een aantal regels uit een
tekst (SmartText searching). Klik op het vraagteken voor meer uitleg.
Beperkingen zoals leeftijdscategorieën, jaar van uitgave, publicatietype of taal zijn terug
te vinden onder de kop Limit your results.
Bewerken
Opslaan

Na het uitvoeren van een zoekactie kan een tweede zoekactie gestart worden. Twee of
meerdere zoekacties zijn met elkaar te combineren Via ‘Search History’ (onder de
zoekbalken).
Je kunt een zoekresultaat opslaan door aan de rechterzijde op jet mapje met het +je te
klikken. Na gratis registratie bij EBSCO kan ook de zoekstrategie opgeslagen
worden.

Geavanceerd
zoeken

Kies in het zoekscherm voor het zoeken op trefwoord via de optie CINAHL Headings
(bovenaan het scherm in de blauwe balk).
Type de term in en klik op browse. Als voorbeeld wordt gezocht op depression.
CINAHL toont een trefwoordenlijst waaruit de juiste term gekozen kan worden.

Wil je meer informatie over het trefwoord? Klik dan op de (blauwe) term voor een
hiërarchische trefwoordenlijst.
Met Qualify Subheadings kan nog verfijnder gezocht worden op verschillende aspecten
van het trefwoord.
Wanneer je Explode aanvinkt zoekt het systeem op het trefwoord met alle onderliggende
termen.
Door Major Concept aan te vinken wordt alleen binnen de meest belangrijke trefwoorden
gezocht.
Vink het gewenste trefwoord aan en klik op de groene ‘search database’ knop aan de
rechterzijde. CINAHL toont ‘all results’ met links een menu om de zoekactie verder in te
perken.

Helpfunctie
Actualiteit

De Help knop (rechts bovenin) geeft toegang tot een online handleiding.
CINAHL is gestart in 1982 en wordt maandelijks bijgewerkt. RSS-feeds kunnen ingesteld
worden per tijdschrifttitel ‘via publications’ bovenaan het scherm en per zoekwoord. Ook
kan er een alert per e-mail ingesteld worden.

Nog vragen?

Ga naar de Xplora informatiebalie of neem contact met ons op via
https://xplora.avans.nl/contact

