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Klik op een bron om deze te openen

APA

 Inwisselen vouchercode (licentiesleutel) voor account op bolas 
Avest01 - 2020 - mijn.bolas.nl

 Alle hulpmiddelen op een rijtje - helppagina bolas 
Avest02 - 2020 - bolas.nl

 Thematisch blogs over onderzoeksthema's (incl. hulpmiddelen) 
Avest05 - 2020 - bolas.nl

 Onderzoekend vermogen voor verpleegkundigen 
Jong, Legius & Maesschalck - Bohn Stafleu van Loghum - 2016 - bsl.nl

 Databanken voor de onderzoekende verpleegkundige, een blog 
Jong - 2020 - bolas.nl

Niet opgenomen in bronnenlijst

 Meetinstrumenten in de zorg 
Avest04 - meetinstrumentenzorg.nl

 Databanken op het gebied van de biologie 
Avest06 - mijn.bolas.nl

 Databanken op het terrein van de geneeskunde 
Avest07 - mijn.bolas.nl

 Databanken op het vakgebied van de psychiatrie 
Avest08 - mijn.bolas.nl

 Trimbos-instituut | Voor mentale gezondheid & preventie 
Avest10 - trimbos.nl

 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Avest11 - rivm.nl

 Nivel | Kennis voor betere zorg 
Avest12 - nivel.nl

 Zorginstituut Nederland 
Avest13 - zorginstituutnederland.nl

 Nursing | magazine voor verpleegkundigen 
Avest18 - nursing.nl

 TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 
Avest19 - link.springer.com

 Journal of Medical Ethics 
Avest20 - jme.bmj.com
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Titel en beschrijving Vakgebieden en soorten

HBO Kennisbank
De HBO Kennisbank biedt toegang tot de resultaten van onderzoek van de
Nederlandse hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik

Alle vakgebieden

Fulltext  Scripties  Repositories



Databankenoverzicht Chr. Hogeschool Ede
Overzicht van algemene en vakspecifieke databanken van de Chr. Hogeschool
Ede

alle vakgebieden 

SpringerLink
Nederlandstalige e-books en artikelen op sociaal en medisch gebied en
Engelstalige wetenschappelijke literatuur met nadruk op gezondheidszorg en
sociale wetenschappen.

Alle vakgebieden

Fulltext  Tijdschriften



Picarta
Landelijk dekkend bestand van de in Nederland door bibliotheken verzamelde
publicaties. Te lenen via InterBibliocair Leenverkeer (IBL) en/of verwijzing naar
e-resources

Alle vakgebieden

Bibliografieën

 

NARCIS
Biedt toegang tot wetenschappelijke informatie (o.a. dissertaties, oraties,
datasets, projecten) van Ned. Universiteiten, KNAW, NWO en andere
instellingen & adressen onderzoekers

Alle vakgebieden

Proefschriften  Repositories

Adresboeken



Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Overzicht van en toegang tot open access tijdschriften (interdisciplinair)

Alle vakgebieden

Tijdschriften

BioONe
BioOne Complete is a collection of journals focused in the biological, ecological
and environmental sciences. Open Access / fulltext

Biologie

Fulltext

Base - Bielefeld Academic Search Engine
Een meta-zoekmachine voor wetenschappelijke open access publicaties
(artikelen, tijdschriften, boeken, dissertaties etc.); doorzoekt meer dan 2000
academische repositories

Alle vakgebieden

Repositories  Proefschriften

WorldCat KB
Worldcat stelt de gebruiker in staat om wereldwijd bronnen te doorzoeken
(inclusief e-resources)

Alle vakgebieden

Fulltext  E-books  Catalogi

 

Academia
Video- en audiomateriaal voor het hoger onderwijs afkomstig van het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Theater-, film- en televisiewetenschap

Film  Beeld en geluid
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