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b) Nee   

Met referentiesoftware kun je:

A) Publicaties verzamelen en opslaan.

B) Publicaties analyseren door ze te 
coderen.

C) In een Word document naar
referenties verwijzen. 



Wie zijn wij en
waarvoor gebruiken we 
referentiesoftware?



Programma 

1. Referentiesoftware 

en het reviewproces  

2. EndNote 

3. Zotero



1. Referentiesoftware

en het reviewproces

2. EndNote 

3. Zotero



PRISMA 2020 flow diagram for new systematic 
reviews which included searches of databases and 
registers only

http://www.prisma-statement.org/documents/PRISMA_2020_flow_diagram_new_SRs_v1.docx


1. Referenties verzamelen 

2. Referenties ontdubbelen 

3. Referenties selecteren en in  
mappen (groups) opslaan

4. In Word naar referenties
verwijzen



Referentiesoftware, bijvoorbeeld:



Maak je gebruik van 
referentiesoftware? 
Zo ja, welke?



1. Referentiesoftware

en het reviewproces

2. EndNote 

3. Zotero





1. Referenties verzamelen 

2. Referenties ontdubbelen 

3. Referenties selecteren en in  
mappen (groups) opslaan

4. In Word naar referenties
verwijzen









Hoeveel referenties kun je 
in één keer vanuit WoS
naar EndNote exporteren? 





Je kunt zoekresultaten opslaan in groups, 
bijvoorbeeld:   

• Database WoS
• Database Scopus 



1. Referenties verzamelen 

2. Referenties ontdubbelen 

3. Referenties selecteren en in  
mappen (groups) opslaan

4. In Word naar referenties
verwijzen







Geen referenties verwijderen. Werk liever
met groups, bijvoorbeeld:   

• All search results 
• Duplicates   
• Search results unique

Create groups from groups:

All search results incl duplicates NOT duplicates = 
Search results unique

Uitgebreide handleiding:

De-duplication of database search results for systematic reviews in EndNote

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4915647/


1. Referenties verzamelen 

2. Referenties ontdubbelen 

3. Referenties selecteren en in  
mappen (groups) opslaan

4. In Word naar referenties
verwijzen



Title/Abstract screening  

• Inclusion and exclusion criteria
• Title/Abstract screening  
• Create groups include/ exclude/ not sure
• (Compare (included) references between 

reviewers)



Full-Text reviewing  

• Inclusion and exclusion criteria
• Full-text reviewing of references from the group 

Screening T+A include 
• Create groups include/ exclude/ not sure
• (Compare (included) references between 

reviewers)



1. Referenties verzamelen 

2. Referenties ontdubbelen 

3. Referenties selecteren en in  
mappen (groups) opslaan

4. In Word naar referenties
verwijzen





Hoeveel referentiestijlen
(output styles) zijn er in 
EndNote beschikbaar? 

A) > 100
B) > 200 
C) > 500 





Hulp

Zie Help option in EndNote

- Training Portal 
- Search Knowledge Base   



1. Referentiesoftware

en het reviewproces

2. EndNote 

3. Zotero



Referenties uploaden
in Zotero
Stap 1: exporteer alle records uit de 
databases waarin je gezocht hebt
Zorg dat je de bestanden een naam 
geeft die iig de database naam 
bevat, en het aantal resultaten

Voor meer details zie handleiding
met exports voor EBSCO, Ovid en 
Proquest databases, Web of Science 
en Scopus: https://osf.io/3nsep/

https://osf.io/3nsep/


Referenties uploaden
in Zotero
Stap 2: Importeer je bestand
naar een folder met database 
naam + aantal records
- File > import > etc.
- In Zotero is de naam van je 

folder, de naam van het 
bestand

- Let op dat je deze optie 
aanvinkt



Even een tussenstapje;
Nieuwe feature ism 
Retraction Watch



Referenties uploaden
in Zotero
Stap 3: controleer of alles goed
is gegaan en alle aantallen kloppen

Selecteer folder > klik een record 
aan > selecteer alle records mbv
ctrl + a



Referenties
ontdubbelen in Zotero
Dubbele records in Zotero kan je 
samenvoegen (mergen)
Het totaal aantal records wijzigt
dan, maar de aantallen in de aparte
folders blijven behouden, tenzij het 
dubbele record in dezelfde folder 
zit.

Als je klaar bent, kan je ‘My library’ 
exporteren om elders te screenen

Vraag aan je klanten voordat ze 
beginnen, of ze al gebruik maken 
van Zotero, dit kan namelijk 
problemen opleveren

My library: 
- voor: 1.330 records
- na: 1.162 records

Medline:
- 830 vs 828

Web of Science:
- 500 vs 500



Referenties
ontdubbelen in Zotero

- mergen doe ik eerst op 
basis van paginanummer

- Veel voorkomend:
- Artikel 1: 911-922
- Artikel 2: 11-22

- Wat overblijft, check ik 
uitgebreider (lengte titel, 
abstract en doi)

- Reductie is meestal 10%-
30%



Eerste screeningsfase



Referenties
ontdubbelen in Zotero

- Klik duplicate items aan onder
‘My library’ om ze beter te 
bekijken

- Switchen tussen records
- Uitvouwen Abstract > (..)
- Tevreden? Merge



Referenties
ontdubbelen in Zotero

- Klik duplicate items aan onder
‘My library’ om ze te bekijken

- Switchen tussen records
- Uitvouwen Abstract > (..)
- Tevreden? Merge

Versie Web of Science Versie Medline



Overige opmerkingen

• Indien je export limit van een database erg laag is, neem dan contact 
op met het platform (Ovid, EBSCO, etc)

• Full text vinden via de referentie manager
• Zotero: ctrl + a > rechtermuisklik > Find available PDF’s
• Endnote: endnote preferences > find full text, vul openurl path en/of 

authentication URL in

• De opbrengst wordt steeds slechter omdat niet alle uitgevers dit toestaan
• Ik doe dit op de inclusie set, na screening elders
• Doe dit binnen het domein van je instelling (VPN etc)
• Geeft lang niet altijd publishers version, attendeer klant hierop



Handleidingen

• Endnote
• Bramer methode: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27366130/
• Amsterdam efficient deduplication (AED) method manual. (2020), René 

Otten, Linda Schoonmade, Ralph de Vries from the Universiteitsbibliotheek, 
department Research Support Vrije Universiteit Amsterdam. 
https://zenodo.org/record/3741885#.X2tPeufgpaQ

• Zotero: 
• https://osf.io/yh3xe/
• AED method adapted for Zotero: https://osf.io/e9z76/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27366130/
https://zenodo.org/record/3741885#.X2tPeufgpaQ
https://osf.io/yh3xe/
https://osf.io/e9z76/


Gebruikte afbeeldingen

- Prisma flow chart 2020
- Screenshots van EndNote en Word
- Foto met persoon op stoel en vliegend papier van Pawel Kadysz
- Opgestoken handen Pixabay (https://pixabay.com/images/id-

220163)
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