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Toegang tot de e-bronnen van de VUB 
collectie 
 

LEES DIT EERST!! 

De universiteitsbibliotheek (UB) = Centrale Bibliotheek (CB), campus Etterbeek + Medische 

Bibliotheek (MB), campus Jette. 

De collectie van de UB bestaat uit 3 grote categorien: 

- Boeken (print en elektronisch) 

- Tijdschriften (print en elektronisch) 

- Databanken 

De toegangspoort tot deze collectie is de website van de bibliotheek: 

https://biblio.vub.ac.be 

 
 

In dit document zal uitgelegd worden hoe je deze website best gebruikt om optimaal gebruik te 

kunnen maken van de beschikbare bronnen. 

Personeelsleden van het UZ Brussel vinden de link naar de bibliotheekwebsite, 

de catalogus en de databanken ook via InSite (rubriek “Onderzoek” > 

“Onderzoeksmanagement en onderzoek” > “Wetenschappelijk onderzoek”). 
  

https://biblio.vub.ac.be/
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Inhoudstafel  

Spring rechtstreeks naar een bepaald topic door op onderstaande hyperlinks te klikken: 
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4.1. Papieren boeken 

4.2. Elektronische boeken 

4.3. Boeken bestellen 

5. Tijdschriften 

5.1. Papieren tijdschriften 

5.2. Elektronische tijdschriften 

5.3. Hoe gebeurt de toegang tot de e-bronnen 
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6.1. Pubmed 

        6.1.1. Voorbeeld Pubmed van full text artikel 

        6.1.2. Voorbeeld Pubmed van full text artikel Epub ahead of print 

        6.1.3. Voorbeeld Pubmed Unicat + IBL aanvraag 

6.2. Web of Science 

6.3. Google Scholar 

7. Off-campus toegang 

7.1. Gebruikers met een VUB NetID 

7.2. Gebruikers van het UZ Brussel met toegang tot hun Virtuele PC 

8. E-mail alerts 
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10. Unpaywall in V-link 

11. MOOC Informatievaardigheden 

12. Vragen of problemen 
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1. De VUBIS catalogus 
- Geproduceerd door de Universiteitsbibliotheek 

- https://biblio.vub.ac.be  

- Bevat alle informatie over boeken en tijdschriften – print en elektronisch – alsook 

databanken, beschikbaar in de VUB-bibliotheek 

 Bibliografische informatie 

 Plaatskenmerk  

 V-link menu 

 Link naar full text, indien beschikbaar 

 IBL optie (InterBibliothecair Leenverkeer) 

 

2. Zoeken in de catalogus 

Kan ofwel via “direct zoeken” ofwel via de link “vubis catalogus” 

 

 

 

 

https://biblio.vub.ac.be/
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“Direct zoeken” geeft dezelfde zoekresultaten als wanneer je via de vubis catalogus je zoekterm(en) 

invoert bij “Zoek documenten met al deze woorden”, maar via de vubis catalogus kan je wel 

uitgebreidere zoekacties invoeren (bv. gebruikmakend van booleaanse operatoren). 

 

Resultaat van je zoekopdracht: 

 

Zoekresultaten kunnen gesorteerd worden of gefilterd (bv. op locatie).  

Zelfde resultaat! 
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3. V-link  

V-link = OpenURL link generator 

- OpenURL = syntax die metadata, gerelateerd aan een informatieobject (boek, tijdschrift, 

artikel,...), transporteert over het netwerk 

- Gebaseerd op deze metadata genereert V-link dynamische, context-gevoelige, diepe links 

- De links die worden gepresenteerd in het V-link menu bevatten daarom enkel relevante 

informatie 

V-link genereert dynamische, context-gevoelige, diepe links: 

- Dynamisch:  links worden “on the spot” gegenereerd, op het ogenblik dat de  

 gebruiker op de V-link knop duwt  

- Context-gevoelig:  het V-link menu bevat enkel links die relevante informatie m.b.t. het  

 informatieobject bevatten 

- Diep:  de link brengt je zonder tussenstappen naar je informatie 

 

Bv. Wanneer je kiest om de beschrijving van het boek “Biomechanics of back pain” op te roepen, 

genereert V-link dynamisch/on the spot het menu (grijze balk) waarin enkel boek (context) 

gerelateerde links terug te vinden zijn. Zo wordt er o.a. een diepe link naar Amazon.com aangeboden 

(een link die je niet zal worden aangeboden in het V-link menu bij een tijdschrift). Dankzij de diepe 

link word je op de site van Amazon onmiddellijk naar het boek “Biomechanics of back pain” geleid, 

en niet naar de homepage van Amazon.  
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V-link genereert deze links op basis van de beschikbare metadata. Als deze (gedeeltelijk) ontbreken, 

kan V-link geen (correcte) links opbouwen. 

De werking van V-link wordt verder uitgelegd aan de hand van voorbeelden in de rubrieken  

4. Boeken, 5. Tijdschriften, en 6. Databanken.   
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4. Boeken 
4.1. Papieren boeken  

- Bibliotheek is vrij toegankelijk voor de raadpleging van werken ter plaatste 

- Boeken ontlenen? 

 Bibliotheekkaart nodig 

 Elk personeelslid van de VUB en het UZ Brussel heeft gratis recht op een 

bibliotheekkaart (eenmalig langskomen aan de balie van de bib) 

- Gratis pendel tussen CB en MB voor het raadplegen/ontlenen van boeken uit CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op de pagina van de volledige beschrijving van het informatieobject – in dit geval een boek – krijg je 

meer informatie, waaronder: 

- De bibliografische gegevens (titels, auteur, ISBN,...) 

- Plaatskenmerk: geeft je informatie waar het informatieobject zich bevindt 

- V-link menu 

- Details over het bezit en de beschikbaarheid  

  

Bibliografische  
informatie 
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4.2.  Elektronische boeken 
- Raadpleegbaar via link in V-link menu in VUBIS catalogus 

 

 

 

Als je doorklikt op link naar de beschikbare e-versie, dan kom je dankzij de diepe link onmiddellijk 

terecht bij de e-versie van het boek, op het platform van de uitgever Springer (dus zonder dat je op 

het Springer platform nog eens een zoekactie moet uitvoeren). Je kan het boek online lezen in html-

versie, of de pdf-versie downloaden (downloadopties hangen af van de uitgever en kunnen 

verschillen van platform tot platform). 
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4.3. Boeken bestellen 
- Aankoopsuggestie voor bibliotheek 

 Handboeken, algemene leerboeken, boeken bestemd voor onderwijs,... 

 Aankoopsuggesties doormailen naar katrien.alewaeters@vub.be 

 Boeken worden aangekocht met facultair bibliotheekbudget 

 Boeken komen in de bibliotheek te staan 

 

- Bestelling boek voor eigen dienst 

 Bestelling doormailen naar aanwinstenjette@biblio.vub.ac.be 

 VUB diensten: bibliografische gegevens boek + gegevens aanvrager + naam dienst + 

PKC nummer meesturen 

 UZ diensten: bibliografische gegevens boek + gegevens aanvrager + naam dienst + UZ 

bestelbonnummer meesturen 

 Aanvrager wordt verwittigd als boek toegekomen is en mag boek afhalen aan balie 

bib 

- De aankoopsuggestie is ook beschrikbaar in V-link en verwijst je door naar het formulier 

https://biblio.vub.ac.be/vubissmartweb/bestelaanvraag.csp 

 

 

5. Tijdschriften 
5.1. Papieren tijdschriften  

- Papieren tijdschriften zijn raadpleegbaar in de leeszaal +1 in de medische bibliotheek 

- Niet-uitleenbaar; er kan wel gecopieerd of gescand worden in de bibliotheek 

  

Bezitstring geeft informatie over 
beschikbare jaargangen! 
1-15(2000-2015) 

   = afgesloten collectie,  
      abonnement loopt niet meer 

1(2000)- 

   = lopend abonnement 

mailto:katrien.alewaeters@vub.be
mailto:aanwinstenjette@biblio.vub.ac.be
https://biblio.vub.ac.be/vubissmartweb/bestelaanvraag.csp
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5.2. Elektronische tijdschriften  
- Raadpleegbaar via de catalogus! 

 

Doorklikken op link in het V-link menu om toegang te krijgen tot de elektronische versie.  

Let wel op de informatie over de beschikbare jaargangen! 

In het voorbeeld van de New England Journal of Medicine is er  

Online : The New England journal of medicine via V-link 

  Afleveringen: v.322:no.1(1990)- 

Medische Bibliotheek : 616 E NEJM  

  Afleveringen: 258-367(1958-2012)  

 

Dit wil zeggen: 

1. elektronische toegang: vol.322(1990)-       

Deze bezitsstring wilt zeggen dat er toegang is vanaf 1990, tem het laatst verschenen nummer (actief 

abonnement). De link naar de elektronische versie zal je dus geen toegang geven tot jaargangen van 

voor 1990. 

2. papieren versie: 258-267(1958-2012) 

Deze bezitsstring wilt zeggen dat we de NEJM op papier hebben tussen 1958 en 2012, maar dat het 

papieren abonnement nadien stopgezet werd. 

  

Informatie over beschikbare  
jaargangen! 
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Als je doorklikt op link naar elektronische versie van het tijdschrift, kom je terecht op de homepage 

van de NEJM: 

 

Op de homepage van het tijdschrift kan je meestal een link vinden naar een lijst van alle jaargangen 

en nummers (issues, archive,...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar kan je vervolgens de jaargang, het volume en het nummer kiezen dat je wilt doorbladeren. 

Kies vervolgens voor de PDF download optie om de artikels te downloaden. 

 

Uitgever herkent je als 
verbonden met de VUB 
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5.3. Hoe gebeurt de toegang tot de e-bronnen?  

De toegang tot de e-bronnen gebeurt op basis van het IP adres van de gebruiker. 

Bij het afsluiten van licenties met uitgevers, geeft de UB steeds de volledige IP range van zowel de 

VUB als het UZ Brussel door. Als gevolg heeft iedereen die werkt vanop een toestel (pc, laptop, 

tablet, smartphone) verbonden met het netwerk van de VUB of het UZ Brussel, toegang tot de e-

bronnen. 

Door de IP herkenning kan het zijn dat de elektronische toegang tot een tijdschrift, werkend vanop 

het VUB of UZ netwerk, ook lukt door rechtstreeks naar de website van de uitgever te surfen. Indien 

de uitgever je herkent als zijnde verbonden met de VUB, zal dat meestal ook te zien zijn op de 

webpagina van de uitgever: 
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Opgelet, dit is echter niet altijd het geval! Sommige abonnementen lopen nl. niet rechtstreeks bij de 

uitgever maar via een platform. 

Bv. De toegang tot het elektronisch abonnement op het tijdschrift Circulation loopt via het platform 

van Ovid. Als er rechtstreeks naar de webpagina van Circulation gegaan wordt, word je niet herkend 

als verbonden met de VUB, maar als gast, en krijg je geen toegang tot de full text van de artikels. 

 

 

Als je via de VUBIS catalogus naar Circulation gaat, en vervolgens naar de e-versie gaat via het V-link 

menu, dan heb je wel toegang tot alle artikels. 
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6. Databanken 

De lijst van alle beschikbare databanken is terug te vinden op de website van de 

universiteitsbibliotheek, onder de rubriek “databanken”.  

De databanken zijn alfabetisch opgelijst, of doorzoekbaar per onderwerp. De databanken zijn ook 

terug te vinden door op titel (bv. pubmed) te zoeken in de vubis catalogus (of via “direct zoeken”). 

 

 

 

 

Aangezien de meeste van deze databanken betalend zijn, zal je enkel toegang krijgen indien je de link 

gebruikt op de website van de bibliotheek. 

Voorbeelden van een aantal veelgebruikte databanken zijn Pubmed, Web of Science, UpToDate, 

Elsevier ScienceDirect, PsycInfo & PsycArticles, Google Scholar,... 

 

6.1. Pubmed 

Pubmed is een gratis toegankelijke databank, maar wij raden je toch aan de link op de website van 

de bibliotheek te gebruiken. Het voordeel hiervan is dat de V-link knop aangeboden zal worden en je 

a.d.h. van de al dan niet actieve link naar de e-versie onmiddellijk weet of je toegang hebt via een 

abonnement van de VUB. 

  

Shortcuts naar o.a. 
PubMed 
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6.1.1. Voorbeeld Pubmed van full text artikel 

Beschrijving artikel gevonden via Google > Pubmed:  

 

 

Beschrijving van hetzelfde artikel gevonden via bibliotheekwebsite > Pubmed: V-link knop wordt 

aangeboden! 
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Door te klikken op de V-link knop, opent er zich een tweede scherm waarin het V-link menu 

gepresenteerd wordt: 

  

 

Door te klikken op de (diepe) link naar de beschikbare e-versie, kom je op de website van Highwire 

onmiddellijk op het niveau van het gevraagde artikel. Vervolgens kan je de PDF-versie downloaden. 
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6.1.2. Voorbeeld Pubmed van full text artikel Epub ahead of print 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REDEN? 
Epub ahead of print 
= publicatie wel al verschenen 
in PubMed, maar nog niet in 
gedrukt tijdschrift 

Link naar full text 
actief (blauw) maar 
toch de boodschap 
“link naar e-artikel 
onmogelijk” 

Epub ahead of print 
= publicatie wel al verschenen 
in PubMed, maar nog niet in 
gedrukt tijdschrift 

Hierdoor ontbreken er 
bibliografische data… 

…en kan V-link niet de 
correcte link opbouwen 
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Hoe geraak je dan wel aan de full text van dit artikel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wel kan is doorklikken naar startpagina van  
het tijdschrift 

Zoeken in het archief naar het 
volume/nummer dat je nodig hebt 
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6.1.3. Voorbeeld Pubmed UniCat + IBL aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens in de 
inhoudstafel van dat 
nummer het artikel zoeken 
dat je nodig hebt, en 
eventueel downloaden als 
PDF file 

Link naar full text is 
niet actief (grijs) = 
bibliotheek heeft 
geen elektronisch 
abonnement op dit 
tijdschrift 

Tijdschrift opzoeken 
in UniCat  
 Nagaan of de 
bibliotheek een print 
abonnement heeft 
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Als blijkt dat de VUB geen print abonnement heeft op het tijdschrift, kan je het artikel aanvragen via 

IBL = InterBibliothecair Leenverkeer. De UB zal het artikel voor je opvragen bij een andere 

bibliotheek. Hieraan is een kleine kost verbonden: €2,5 per artikel voor studenten; €8 per artikel voor 

personeelsleden. Studenten moeten de aanvraag eerst komen betalen aan de balie van de 

bibliotheek alvorens wij het artikel naar hen doorsturen; diensten krijgen 3-maandelijks een factuur 

van de bibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print@VUB?  

Print@VUB?  

Artikel opvragen  
via IBL 

Centrale catalogus van Belgische 
universiteitsbibliotheken + KB 

Geeft in dit geval weer welke bibliotheken 
een abonnement hebben op deze titel 

UniCat = 
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Indien je kiest voor de IBL optie in het V-link menu, moet je je a.d.h. van de login gegevens van je 

bibliotheekkaart inloggen. 

Opgelet: deze inloggegevens zijn niet je VUB NetID, maar het kaartnummer van je bibliotheekkaart 

(kleine cijfertjes naast of onder de barcode) en je geboortedatum (6 cijfers: ddmmjj). 

Als je ingelogd bent zal terechtkomen op een ingevuld IBL aanvraagformulier. V-link heeft nl. dankzij 

de diepe link alle metadata meegestuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking. Je kan ook een IBL aanvraag plaatsen vertrekkende van een leeg aanvraagformulier. Dit 

formulier vind je op de website onder “hulp” > “Interbibliothecair leenverkeer (IBL)” > “de selfservice 

via een onlineformulier”. 

 

 

  

geboortedatum 

ddmmjj 

Inloggen met de 
gegevens van je 
bibliotheekkaart! 
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6.2. Web of Science 

De V-link knop wordt ook aangeboden in Web of Science: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Google Scholar 

Naar Google Scholar gaan via link op de bibliotheekwebsite! 

Indien de full text beschikbaar is, zal de link getoond worden rechts van de beschrijving. Indien er 

geen full text beschikbaar is, maar je de andere V-link opties (Unicat, IBL,...) wilt bekijken, dan kan je 

de V-link “knop” oproepen door op de “more” optie te klikken. 
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Opmerking: moest je de V-link gegevens niet zien in Google Scholar, kan je nagaan of V-link wel 

degelijk geactiveerd is via de instellingen: 

 

 

 

“Vrije Universiteit Brussel – fulltext via V-link @ VUB” moet geactiveerd zijn. Indien dit niet het geval 

is kan je via de zoekbalk naar “V-link” of “VUB” zoeken en vervolgens “Vrije Universiteit Brussel – 

fulltext via V-link @ VUB” aanvinken. Vergeet de nieuwe instellingen niet te bewaren! 
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7. Off-campus toegang 
7.1.  Gebruikers met een VUB NetID 

Wanneer je off-campus werkt, krijg je, omdat de uitgever je niet kan identificeren op basis van je IP 

adres, geen toegang tot de betalende e-bronnen van de VUB, tenzij je je via de EZ proxy server kan 

identificeren met een geldig VUB NetID: 

 

 

 

7.2.  Gebruikers van het UZ Brussel met toegang tot hun Virtuele PC 

Gebruikers van het UZ Brussel, die geen VUB NetID hebben, kunnen alsnog off-campus toegang 

krijgen tot de e-bronnen door in te loggen op hun Virtuele PC. 

Surf hiervoor naar https://access.uzbrussel.be 

en meld je aan op het toegangsportaal van het UZ Brussel gebruik makend van je eID. 

Om gebruik te kunnen maken van het toegangsportaal, moet je toestaemming vragen via het 

Servicepunt IT – specifieke aanvraagformulieren “ITF6 – Toegang eID”. 

 

 

  

https://access.uzbrussel.be/
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Eens ingelogd klik je door naar “Vrije Virtuele PC” 

 

 

Eens je terecht gekomen bent op je virtuele desktop, kan je aan de e-bronnen door te surfen naar 

http://www.vub.ac.be/BIBLIO of door gebruik te maken van de shortcuts die te vinden zijn op het 

onderzoeksportaal van InSite: 

 

 

http://www.vub.ac.be/BIBLIO
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8. E-mail alerts 
 

Veel uitgevers bieden je de mogelijkheid om, meestal na het creëren van een account op hun 

website, je in te schrijven op “e-mail alerts”. Via deze mogelijkheid krijg je de inhoudstafel van het 

laatste nieuw verschenen nummer van het tijdschrift doorgemaild.  

Wanneer je werkt vanop het netwerk van de VUB of het UZ Brussel, zal je, wanneer je doorklikt naar 

een artikel vanuit je mail, toegang krijgen tot dat artikel als er via de bibliotheek een abonnement 

loopt op de e-versie. 

Wanneer je echter off-campus vanuit je mail doorklikt naar een artikel, zal je geen toegang krijgen 

omdat je IP adres niet herkend wordt. Ook zal je het EZ proxy login scherm niet te zien krijgen 

aangezien je niet via de VUBIS catalogus toegang probeerde te krijgen.  

Voorbeeld van e-mail alert: 
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9. DOI tool 

Met behulp van de vubdoi tool (https://biblio.vub.ac.be/vubdoi/) kan je rechtstreeks doi’s (Digital Object 

Identifier) opzoeken. De vubdoi zal in “instant mode” nagaan of er een elektronisch abonnement is, 

is dit niet het geval zal een open access versie gezocht worden via unpaywall Open Access database, 

en als dat ook niet lukt zal je worden doorverwezen naar het IBL-formulier. In “classic mode” krijg je 

het klassieke V-link scherm te zien. 

 

 

 

10.  Unpaywall in V-link 
 

In V-link wordt er voor tijdschriftartikelen ook een unpaywall link aangeboden. Bij de beschikbare e-

versie(s) zal u een directe link naar een Open Access versie aangeboden krijgen indien er een match 

is met de unpaywall Open Access database. Indien er een Open Access versie aangeboden wordt, zal 

ook de extra informatie van unpaywall over die versie getoond worden: origine (host), licentie 

(licnese) en versie (version). 

Vul hier de doi in en  

klik op de oranje knop 

Klik op de links om een voorbeeld te 

zien van de 3 mogelijke scenario’s: 

1) full text dankzij abonnement, 2) full 

text dankzij open access, 3) IBL menu 

https://biblio.vub.ac.be/vubdoi/


Katrien Alewaeters  katrien.alewaeters@vub.be 
Oktober 2017 

Unpaywall verzamelt content uit legale bronnen, waaronder repositories van universiteiten, 

overheden en wetenschappelijke instellingen, evenals open content die door uitgevers zelf wordt 

gehost. Er wordt geen content geoogst van bronnen van dubieuze origine. Er zijn drie versies 

mogelijk: de peer-reviewed gepubliceerde versie, de peer-reviewed versie met een andere lay-out en 

de preprint die nog geen peer review heeft ondergaan. 

  

 

 

11.  MOOC Informatievaardigheden 

MOOCs (Massive Open Online Courses) zijn gratis online cursussen die massale deelname mogelijk 

maken. De MOOC "basiscursus informatievaardigheden" wordt aangeboden door de 

Universiteitsbibliotheek. Deze cursus leert je de basis voor het voeren van een wetenschappelijk 

bronnenonderzoek.   

https://biblio.vub.ac.be/mooc/  

https://biblio.vub.ac.be/mooc/eng 

 

https://biblio.vub.ac.be/mooc/
https://biblio.vub.ac.be/mooc/eng
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12.  Vragen of problemen? 

Bij vragen of problemen m.b.t. de e-bronnen, neem contact op met  

- katrien.alewaeters@vub.be - hoofd Medische Bibliotheek 

- erl@biblio.vub.ac.be – beheer elektronische bronnen 

- aude.bonehill@uzbrussel.be - UMCOM 
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