
Zoekcommando’s

LexisNexis® Zoekcommando’s Handleiding

Slim zoeken levert nuttige informatie op. Met de zoekcommando’s van LexisNexis wordt zoeken gemakkelijker. Verfijn 
uw zoekresultaten door gerichte commando’s te gebruiken. Met behulp van connectoren legt u relaties tussen 
zoekwoorden. Met gebruik van een wildcard vervangt u een bepaald gedeelte van een woord waardoor u op alle 
mogelijke variaties kunt zoeken. Om in een specifiek gedeelte van de tekst te zoeken, kunt u gebruik maken van 
verschillende segmenten. In een zoekvraag kunt u meerdere commando’s gebruiken. Hieronder vindt u een 
samenvatting van de commando’s.

Commando Functie Voorbeeld

"... ..." Aanhalingstekens om een groep woorden heen worden gelezen als een 
zinsdeel.

"Google heeft een samenwerking
met  Apple"

OR
Een van de termen moet in de resultaten voorkomen. Een 
spatie geld als OR. Google OR Apple

AND/ & Beide termen moeten in de resultaten voorkomen. Google AND Apple

AND NOT/ 
BUT NOT

Deze term mag niet voorkomen in de resultaten. Goole AND NOT Apple

W/x ,NEAR/x Een maximum aantal woorden mogen er tussen de termen instaan. Google NEAR/5 Apple

W/s De zoekwoorden staan in dezelfde zin (max. 25 woorden) Google W/s Apple

Nieuwe zoektip
Truncatie in samengestelde termen: Om truncatie te gebruiken in een groep woorden 
werkt u als volgt: ((mooi*) pre/1 (boek*)) --> mooi boek en mooie boeken

W/p De zoekwoorden staan in dezelfde paragraaf (max. 75 woorden) Google W/p Apple

PRE/x Een maximum aantal woorden mogen er tussen de termen instaan. 
De volgorde van de termen staat vast.

wet PRE/3 jeugdzorg

Connectoren

Truncatie

Commando Functie Voorbeeld

! / * Wildcard, dit teken vult de term aan met alle mogelijke uitgangen. bank* --> bankpas, banken

? Wildcard, vervangt één karakter in een term. bra?il --> brazil of brasil
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Commando Functie Voorbeeld

ATLEASTx Een minimum aantal van deze term moet in het resultaat aanwezig 
zijn.

ATLEAST3(Google OR Apple)

ALLCAPS De gevonden zoekterm moet geheel uit hoofdletters 
bestaan.

ALLCAPS(NAM)

NOCAPS De gevonden zoekterm mag geen hoofdletters bevatten. NOCAPS(boer)

CAPS De gevonden zoekterm moet één of meerdere hoofdletters bevatten CAPS(Huizen)

Publication Zoekt binnen een bron Publication(Trouw)

TERM Zoekt naar de indexterm. TERM(insurance)

BYLINE Zoekt naar de naam van de auteur/schrijver BYLINE(jansen)

LENGTH>x Zoekt naar artikelen met een minimale lengte van x LENGTH>250

Andere commando's 

Zoektip
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Bijvoorbeeld 
'internet' vindt 'internet' en 'Internet'

Hoofdletters/
kleine letters
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