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IN DIT NUMMER O.A.: 
• Uitbreiding service Bibliotheek FNWI 
• Nu ook buiten de campus toegang tot zoeksystemen en fulltext 

tijdschriften 
• Belangrijk nieuws voor de gebruikers van SciFinder! 
• Naslagwerken Chemie en Fysica online toegankelijk 
• Oxford University Press en open access 
• Tweede studentlid Bibliotheekcommissie  
• Advies over DARE binnen FNWI  

 
WIST U DAT…. 

• de bibliotheek op individueel verzoek een korte instructie en toelichting verzorgt over Google 
Scholar en andere zoeksystemen? 

• Enter, de uitgave met nieuws over de informatievoorziening binnen de RU, met daarin een 
speciaal UB-katern, gratis in de bibliotheek FNWI verkrijgbaar is? 

• de informatiebalie van de bibliotheek FNWI vragen over Endnote kan beantwoorden? 
• Op de site van de bibliotheek http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/nieuws/  

informatie te vinden is over nieuwe boeken en tijdschriften? 
• Google Booksearch voortaan Google zoeken naar boeken heet? 
 

Uitbreiding service Bibliotheek FNWI 
Vanaf 3 april kunnen alle medewerkers en studenten van de faculteit NWI bij de uitleenbalie van de 
bibliotheek in het Huygensgebouw boeken die geleend zijn bij andere bibliotheeklocaties inleveren. 
Boeken die geleend zijn bij andere bibliotheken in Nederland via het IBL-account kunnen vanaf 
genoemde datum ook bij de balie van de bibliotheek FNWI ingeleverd worden. 
Het is niet langer nodig om hiervoor de centrale-, medische- of andere bibliotheekvestiging te 
bezoeken.  
Is het boek al 9x verlengd en nog steeds nodig voor studie of onderzoek? Wij kunnen het boek in dat 
geval opnieuw uitlenen, tenzij iemand het gereserveerd heeft. Ook voor het wijzigen van 
lenergegevens kunnen studenten en medewerkers van FNWI voortaan bij onze uitleenbalie terecht.  
 
Nu ook buiten de campus toegang tot zoeksystemen en fulltext  
Medewerkers en studenten van de RU willen ook vanaf werkplekken buiten de campus de 
zoeksystemen en de fulltext waarvoor licenties zijn afgesloten, kunnen gebruiken. Dat is sinds eind 
februari mogelijk, omdat de Universiteitsbibliotheek een proxy-server heeft ingericht.  
Als je van buiten de campus via de website van de Universiteitsbibliotheek (www.ru.nl/ubn) toegang 
probeert te krijgen, wordt gevraagd om een wachtwoord. Voor studenten is dat het studentnummer, 
voorafgegaan door een S en het kiss wachtwoord; medewerkers gebruiken het personeelsnummer 
voorafgegaan door de letter U en hun RU-wachtwoord. Meer informatie over het wachtwoord voor 
personeel van de RU. Tijdens een browsersessie blijven deze gegevens bewaard, zodat er niet 
telkens opnieuw ingelogd hoeft te worden. 
Voor deze dienstverlening is het noodzakelijk de buttons en links te gebruiken die op de website van 
de bibliotheek of via SFX worden aangeboden. 

http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/nieuws/
http://www.ru.nl/ubn
http://www.ru.nl/idm/wachtwoord_wijzigen/inleiding/
http://www.ru.nl/idm/wachtwoord_wijzigen/inleiding/
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Voor vragen en opmerkingen over de nieuwe toegangsmogelijkheid via de proxy-server is een 
formulier gemaakt. Bellen (024-3652567) of mailen (infobfac@ubn.ru.nl) kan natuurlijk ook. 
Meer informatie over de verbeterde toegang tot de bibliotheeksystemen is te vinden in het 
februarinummer van Enter, dat in gedrukte vorm gratis verkrijgbaar is in de bibliotheek FNWI. 
De elektronische versie is te vinden op www.ru.nl/ubn onder Nieuws - Publicaties 
Universiteitsbibliotheek. 
 
Voorwaarden gebruik fulltext en zoeksystemen 
De toegang voor medewerkers en studenten van de RU tot zoeksystemen en fulltext tijdschriften is 
geregeld op basis van licentie-contracten die de Universiteitsbibliotheek met leveranciers en uitgevers 
heeft afgesloten. Het gebruik van deze voorzieningen is gebonden aan voorwaarden; alleen 
persoonlijk gebruik voor studie en wetenschapsbeoefening is toegestaan. Wat niet mag, is het 
downloaden van grote hoeveelheden artikelen. Uitgevers controleren naleving van de 
gebruiksvoorwaarden. Wie zich niet aan de voorwaarden houdt, kan van toegang worden uitgesloten. 
Meer informatie over de voorwaarden.  
 
Uitbreiding LexisNexis, 
In LexisNexis / Nederlands Nieuws is het aanbod van Nederlandse kranten uitgebreid. Ook zijn er een 
aantal internationale kranten in elektronische vorm beschikbaar gekomen, zoals: The Economist, 
Financial Times, Der Spiegel. 
Gebruik is mogelijk voor studenten en medewerkers binnen het IP-domein van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Via de website van de bibliotheek, onder Volledige teksten is er toegang tot de 
kranten (http://www.ru.nl/ubn/volledige_teksten/kranten/). Daarbij staat precies vermeld om welke 
nationale en internationale kranten het gaat. 
 
SciFinder Scholar; versie 2006 
 

 
 
In de nieuwsbrief van vorig jaar september is aandacht besteed aan de nieuwe 2006-release van 
SciFinder voor Microsoft Windows. Het is noodzakelijk om deze nieuwe versie vanaf Pegasus te 
installeren. Dat geldt ook voor studenten en medewerkers die nu al veelvuldig gebruik maken van 
SciFinder en de oude versie op hun pc geïnstalleerd hebben. Met deze oudere versies kan vanaf 31 
maart 2006 geen verbinding meer met de databank gemaakt worden. 
Herinstallatie werkt als volgt. Ga naar Deze Computer en klik hier op CDnet op Chrysaor (N) en 
vervolgens op de bestandsmap CAS. Hier kiezen voor SFS2006.exe. De herinstallatie wijzigt zich dan 
vanzelf.  
De toegang tot SciFinder is te vinden op de homepage van de bibliotheek onder Zoeksystemen. 
SciFinder kan uitsluitend geraadpleegd worden op pc’s binnen het IP-domein van de RU, met 
uitzondering van de publieksstations in de bibliotheek. Op de pc moet om auteursrechtelijke redenen 
een verbinding met het Pegasus-netwerk geïnstalleerd worden.  
Wil je weten hoe dit precies werkt? Kies dan op de homepage van de bibliotheek voor Diensten en 
vervolgens voor Verbinding vanaf werkplek of thuis. Onderaan de volgende pagina kun je doorklikken 
naar informatie over de installatieprocedure van Pegasus. 
 

mailto:infobfac@ubn.ru.nl
http://www.ru.nl/library/questions/sfx_en_proxy/form_in_proxy_login/
http://www.ru.nl/ubn
http://www.ru.nl/ubn/volledige_teksten/onderverdeling/voorwaarden_voor/
http://www.ru.nl/ubn/volledige_teksten/kranten/
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Naslagwerken Chemie en Fysica online beschikbaar 
 

 

Het naslagwerk Chemische Feitelijkheden 
met actuele informatie is nu online beschikbaar 
op: http://www.chemischefeitelijkheden.nl/. De 
toegang via de bibliotheekwebsite is te vinden 
onder Zoeksystemen. 

 
 

 

Ook het CRC Handbook of Chemistry and Physics is online 
beschikbaar gekomen via http://www.hbcpnetbase.com/. De 
toegang is te vinden onder Catalogi, Catalogus Radboud 
Universiteit. Vervolgens geef je een zoekopdracht voor het 
handbook. Bij de boekgegevens vind je de link. 
 
 
Als je deze naslagwerken wilt raadplegen vanaf een werkplek 
buiten de campus, moet je gebruik maken van de links op de 
homepage van de bibliotheek. Er wordt dan gevraagd om een 
wachtwoord. Hoe dit precies werkt is te lezen in bovenstaand 
bericht “Nu ook buiten de campus toegang tot zoeksystemen en 
fulltext”. 

 
Lecture Notes elektronisch 
De Lecture Notes in Computer Science vanaf 1982 zijn sinds kort alleen nog elektronisch toegankelijk 
via Volledige teksten op de UB homepage. 
Tegelijkertijd zijn Lecture Notes in Control and Information Sciences, Lecture Notes in Mathematics en 
Lecture Notes in Physics elektronisch beschikbaar gekomen. Deze zijn vanaf 2000 fulltext 
toegankelijk.  
 
Google Scholar 
Binnen het IP-domein van de Radboud Universiteit is de toegang tot fulltext tijdschriftartikelen via 
Radboud Fulltext automatisch zichtbaar in de zoekresultaten van Google Scholar. Door hierop te 
klikken wordt meteen doorgelinkt naar het artikel. 
Is het gevonden artikel niet fulltext toegankelijk dan verschijnt onderaan het zoekresultaat de link 
“Radboud SFX” waarmee verder gezocht kan worden naar beschikbaarheid in print in de catalogus 
van de Radboud Universiteit of PiCarta. 
 
VOORBEELDEN VAN ZOEKRESULTATEN: 

The ultrastructure of chloride cells in the gills of the teleostOreochromis 
mossambicus during … - Radboud Fulltext ← 
SE Wendelaar Bonga, G Flik, PHM Balm, JCA van der … - Cell and Tissue Research, 1990 - 
Springer  
Summary. Branchial chloride cells, which actively take up ions in the gills of  
freshwater fish, were studied in tilapia (Oreochromis mossambicus) exposed ...  
Geciteerd door 49 - Het Internet  

http://www.chemischefeitelijkheden.nl/
http://www.hbcpnetbase.com/
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Geometrical optimization of a longitudinal resonant photoacoustic cell for sensitive 
and fast trace … - alle 2 versies » 
FGC Bijnen, J Reuss, FJM Harren - Review of Scientific Instruments, 1996 - link.aip.org  
We present a quantitative discussion of the acoustic transmission line theory  
pertaining to experimental results from a resonant photoacoustic cell ...  
Geciteerd door 31 - Het Internet - Radboud SFX ← 

Er is nu ook een Nederlandse interface van Google Scholar te weten Google Wetenschap. Dit betreft 
geen inhoudelijke verandering maar heeft uitsluitend betrekking op de presentatie.  
Binnen Nederland wordt automatisch doorgelinkt naar Google Wetenschap. Als je in de Nederlandse 
versie op Google Scholar in English klikt, verschijnt Google Scholar. 
In ENTER van februari staat in rUBriek een uitgebreid artikel over Google Scholar.  
Het is ook nog steeds mogelijk een instructie te krijgen in het zoeken in Google Scholar Voor 
informatie en aanmelding: infobfac@ubn.ru.nl  
 
Overheidsadressen 
Het CD-rom bestand Overheidsadressen dat via Pegasus te bereiken was, is vervangen door een 
web-versie op www.overheidsadressen.nl. 
Dit is te vinden onder Zoeksystemen op de website van de bibliotheek. Via de bibliotheek is er 
toegang door simpelweg de button inloggen te gebruiken. Zo zijn altijd de meest recente 
adresgegevens en contactpersonen beschikbaar van bijvoorbeeld waterschappen, ministeries, 
rechtswezen en diverse samenwerkingsorganen. 
Voordelen van deze site: 
- Uitgebreide zoekfunctionaliteit: Zoeken op organisatie, taakomschrijving, portefeuille, functie en 

persoonsnaam.  
- Compleet: Alle gegevens van bestuurlijke instanties en leidinggevenden op gemeentelijk, 

provinciaal, landelijk en Europees niveau zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn 
organisatiestructuren, subsidieprogramma’s, bestuurlijke taken en financiële instrumenten helder 
gepresenteerd. 

- Actueel: De gegevens op www.overheidsadressen.nl worden regelmatig geactualiseerd. 
- Exporteren van gegevens: Relevante gegevens kunnen ten behoeve van bijvoorbeeld een mailing 

of het up-to-date houden van uw eigen CRM-pakket eenvoudig geëxporteerd worden. 
- Betrouwbaar: Ontwikkeld door Sdu Uitgevers en VNG Uitgeverij, de makers van onder andere de 

Staatsalmanak, Gids Gemeentebesturen, Provinciale- en Europese Almanak. 
 
Book Review Index Online Plus 

 

Dit nieuwe zoeksysteem bevat meer dan 5 miljoen verwijzingen naar 
boekbesprekingen vanaf 1965 op alle wetenschapsgebieden. Van meer dan 
600.000 besprekingen is de volledige tekst beschikbaar.  

  
Fulltext (tijdelijk) niet beschikbaar? 
Het kan voorkomen dat een fulltext tijdschrift niet beschikbaar is. Dit is meestal tijdelijk en heeft vaak 
te maken met problemen bij de leverancier. Wanneer een tijdschrift online niet toegankelijk is, is het 
raadzaam dit aan de bibliotheek te melden via infobfac@ubn.ru.nl  of telefonisch: 024-3652567. 
Wij zorgen ervoor dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost en houden je op de hoogte van de 
voortgang. 
 
Oxford University Press en open access 
De bibliotheek heeft in het najaar van 2005, samen met de andere Nederlandse 
universiteitsbibliotheken, een big deal gesloten met Oxford University Press (OUP). Onderdeel van de 
licentie is een ‘institutional membership’ van Nucleic Acids Research (NAR), het tijdschrift waarmee 
Oxford University Press experimenteert met het model van ‘open access/ author pays’. RU-auteurs 
betalen hierdoor $950 per gepubliceerd artikel in plaats van $1.900. 

mailto:infobfac@ubn.ru.nl
http://www.overheidsadressen.nl
mailto:infobfac@ubn.ru.nl
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Oxford University Press probeert ook op andere manieren de mogelijkheden van ‘open access’ te 
verkennen. Zo zijn van veel OUP-tijdschriften na 12 of 14 maanden alle artikelen vrij beschikbaar. 
Daarnaast biedt een aantal OUP-tijdschriften auteurs de keuze om voor hun eigen afzonderlijke artikel 
‘open access’ te realiseren. Het artikel is dan op het moment van publicatie al vrij beschikbaar. 
Hiervoor betaalt de auteur indien de RU op het tijdschrift geabonneerd is per gepubliceerd artikel 
€1.200. Als dat niet geval is, geldt een tarief van €2.250. 
OUP hanteert ruimhartige voorwaarden voor gebruik van artikelen door de auteur, opslag in 
repositories en t.b.v. het onderwijs. 
 
DARE pilot FNWI 
 

 
 
In 2004 ging binnen FNWI, om precies te zijn de toenmalige subfaculteit Biologie, een pilot in het 
kader van DARE van start. De projectgroep heeft in februari jl. het eindrapport opgeleverd dat 
inmiddels is aangeboden aan de opdrachtgevers: de Faculteitsleiding NWI en de directie van de UB. 
De projectgroep onder leiding van Prof. Dr. E.J.J. van Zoelen heeft, conform de opdracht, antwoord 
proberen te geven op de volgende vragen: 

- Welke content van onderzoekers van FNWI moet beschikbaar komen via de repository? 
- Op welke manier en door wie moet deze content aangeleverd worden? 
- Hoe wordt het beheer rondom de content van de repository georganiseerd? 
- Welke mogelijkheden zijn er om metadata toe te voegen vanuit Metis? Zijn er nog andere 

systemen waaruit metadata geharvest kunnen worden? 
- Wat zijn de mogelijkheden, mede gelet op de auteurswet, om deze content via open access 

via het DARE-netwerk beschikbaar te stellen? 
- Welke diensten op basis van de content zijn relevant voor de faculteit NWI en de RU als 

geheel? 
In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte over de verdere besluitvorming. 
Meer informatie over DARE is te vinden op de bibliotheekwebsite onder Diensten – DARE: Digital 
Academic Repositories (http://www.ru.nl/ubn/diensten/dare_digital/). 
Het advies ligt voor belangstellenden ter inzage in de bibliotheek. 
 
Tweede studentlid Bibliotheekcommissie 
In Loes ten Doeschate is eind vorig jaar een geschikte kandidaat voor de bibliotheekcommissie 
gevonden. Haar enthousiasme voor de materie heeft aanstekelijk gewerkt. Zij heeft Lieke van 
Spaandonk bereid gevonden om de inbreng vanuit de studentenpopulatie binnen de commissie te 
versterken. Studenten zijn een belangrijke gebruikersgroep van de combinatie bibliotheek en 
studielandschap. Binnen de bibliotheekcommissie kunnen ze actief meepraten en adviseren over het 
beleid ter zake. 
Lieke is 4e jaars studente natuur- en sterrenkunde en lid van de opleidingscommissie natuurkunde. 
Wij wensen Lieke en Loes veel succes.  
 
Sluiting bibliotheek voorjaar 2006: 
14 april Goede Vrijdag 
17 april Tweede Paasdag 
5 mei Nationale Bevrijdingsdag 
25 + 26 mei Hemelvaart 
5 juni Tweede Pinksterdag 

http://www.ru.nl/ubn/diensten/dare_digital/
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Nieuwe fulltext tijdschriften 
De lijst van nieuwe elektronische tijdschriften op de vakgebieden die belangrijk zijn voor studenten en 
medewerkers van de Faculteit NWI is terug te vinden op de website van de bibliotheek. Kies op de 
homepage voor Vestigingen en klik dan op Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. In de 
linkerkolom kiezen voor Nieuws waarna doorgeklikt kan worden op Nieuwe Elektronische Tijdschriften. 
Daarna opent zich de lijst met de tijdschriften die in de afgelopen drie maanden fulltext beschikbaar 
zijn gekomen.  
 
 
 
 

Bibliotheek FNWI 
Huygensgebouw 
Toernooiveld 1 

Telefoon  024 – 3652274 
E-mail: infobfac@ubn.ru.nl 

 
Meer weten over de bibliotheek? Kijk dan op www.ru.nl/ubn 

 
 

mailto:infobfac@ubn.ru.nl
http://www.ru.nl/ubn

