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Handleiding voor bewaren zoekresultaten in PubMed 
 
Je kunt bij PubMed een account aanmaken, dat kan b.v. met een google-account of een 
microsoft-account. Maar ook zonder een persoonlijk account kun je dingen bewaren van je 
actuele zoekopdracht (worden volgens mij 8 uur bewaard, daarna vervalt het).  
Hiervoor kun je deze knoppen gebruiken:  
 

 
 
 
Met “Save” kun je het als tekstbestand bewaren (vind ik persoonlijk niet zo handig 
leesbaar), met “Email” kun je de resultaten (en zoekgeschiedenis) naar jezelf mailen. En met 
“Send to” kun je het naar de “Clipboard”, dat helpt om van verschillende zoekopdrachten 
steeds de voor jou relevante zoekresultaten te bewaren, en dan weer verder te zoeken, en 
vervolgens weer sommige resultaten te bewaren.  
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Om bepaalde zoekresultaten (artikelen) te bewaren in de “Clipboard” vink je ze aan, en druk 
je vervolgens op “Send to” en dan “Clipboard”. Vanaf nu staat het “Clipboard” als optie 
onder je zoekbalk. Bij elke nieuwe zoekopdracht kun je op die manier weer artikelen 
toevoegen aan je “Clipboard”, zodat je aan het einde een verzameling artikelen hebt die je 
wilt bewaren. Nu blijven de bewaarde resultaten 8 uur lang op je “Clipboard” staan. 
Uiteindelijk kun je de “Clipboard” inhoud weer naar jezelf mailen.  
 
 

 
 
 
 
Los van deze (korte) bewaarmogelijkheden van PubMed kun je tegenwoordig ook je eigen 
digitale bibliotheek maken, met de mogelijkheid om de gevonden pdf’jes direct aan je 
referentie te hangen, en met de optie om ze netjes onderaan een zelf geschreven artikel of 
stuk te plakken in het goede referentie-format. Een goede en gratis applicatie om dit te 
doen is de Mendeley Reference Manager (https://www.mendeley.com/reference-
management/reference-manager), die je ook als programma kunt downloaden op je 
computer (of online kunt gebruiken met een eigen inlog). Bij Mendeley kun je ook instellen 
dat je email-updates krijgt van belangrijke zoekopdrachten, of van voor jou interessante 
artikelen, erg handig.  
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