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• Algemeen

Het Landsteiner Instituut beheert de Medische Bibliotheken van het Groene Hart Ziekenhuis
en Haaglanden Medisch Centrum.
De doelstelling van de Medische Bibliotheek is het toegankelijk maken van informatie
ten behoeve van patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en wetenschap in het ziekenhuis.
Daarnaast is de ruimte van de Medische Bibliotheek een plaats die gebruikt kan worden voor
studiedoeleinden.

• Voor wie?

De Medische Bibliotheek is met name bestemd voor artsen (co-assistenten, arts-assistenten,
specialisten), paramedici en verpleegkundigen.
Ook medewerkers van organisaties waarmee de ziekenhuizen een samenwerking is
aangegaan kunnen gebruik maken van de diensten van de Medische Bibliotheek.

• Wat bieden we?

Naast het beheren van de eigen collectie, zijn de medewerkers van de Medische
Bibliotheek beschikbaar voor de volgende zaken:
• ondersteuning bij literatuurstudie voor klinische vragen, studieopdrachten,
critical appraisal of a topic (CAT), wetenschappelijk onderzoek, etc.
• attendering op nieuwe literatuur (op verzoek)
• versturen van inhoudsopgaven van tijdschriften (per mail, op verzoek)
• cursussen (Instructie bibliotheekgebruik, Opfriscursus PubMed, Endnote, Mendeley,
Informatie zoeken voor Verpleegkundigen).
Kijk voor het actuele aanbod op www.landsteiner.nl/bibliotheek

• Onze medische en verpleegkundige collectie

De Medische Bibliotheek beschikt over een collectie:
• boeken (papier en online)
• tijdschriften (papier en online)
• databanken (UpToDate, Medlink Neurology, Invert, NAZ, CINAHL).
Op www.landsteiner.nl/bibliotheek vind je overzichten van de aanwezige materialen.

• Uitlenen

Op elke locatie bestaat de collectie boeken uit een deel dat wel en een deel dat niet
uitgeleend kan worden. Reserveren en verlengen kan via de online catalogus
www.landsteiner.nl/bibliotheek>boeken.
Artikelen uit tijdschriften kunnen gratis gekopieerd worden. Tijdschriften kunnen niet
worden meegenomen.
Voorwaarden voor het lenen van een boek zijn te vinden op
www.landsteiner.nl/bibliotheek

• Faciliteiten

Alle locaties hebben de volgende faciliteiten:
• studieplaatsen aan leestafel
• pc’s met internetverbinding
• printer/scanner/kopieerapparaat (in of vlakbij de bibliotheek)

• 24 uur per dag toegankelijk!

De Medische Bibliotheek is 24 uur per dag toegankelijk.
Wanneer de bibliotheekmedewerkers niet aanwezig zijn, zijn de ruimtes toegankelijk
met de personeelspas of deurcode.

• Wanneer zijn we aanwezig?

De tijden waarop de medewerkers aanwezig zijn, staan vermeld op onze website:
www.landsteiner.nl/bibliotheek.

