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Digitale toegang Walaeus Bibliotheek
Met de zgn. ULCN-toegangscode heb je buiten het LUMC toegang tot een groot aantal
tijdschriften, online boeken en diverse databases van de universiteitsbibliotheek.

Hoe kan ik vanuit PubMed de volledige tekst
van een artikel vinden?

• In het verkregen scherm staat een lijst met één of meer tijdschriften
• Klik op View Online bij het juiste tijdschrift
• Klik in het opgeklapte venster op de naam van de leverancier (achter Fulltext
available at:)
• Log in met je ULCN-code
• In het volgende scherm kom je op de startpagina van het tijdschrift terecht.

Hoe kan ik databanken zoals EMBASE, Web of Science,
PsycINFO bereiken?

• Ga naar PubMed via www.lumc.nl/pubmed
• Zoek je referentie. (Klik evt. op de titel zodat je uiteindelijk bij de detailinformatie
van de referentie komt)
•
•
•
•
•
•
•

• Klik op de knop
• Klik in het volgende venster op de link achter “Fulltext available at:”
• Log in met je ULCN-code
• Het volgende scherm is de website van het gewenste tijdschrift. Meestal kom je nu
op de pagina van het artikel terecht, en kun je de tekst downloaden. Het kan ook zijn
dat je naar de startpagina van het tijdschrift geleid wordt. Je moet dan zelf het artikel
opzoeken.
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•
•

Hoe kan ik tijdschriften online lezen?

Ga naar de Catalogus van de Universiteit Leiden via www.lumc.nl/org/walaeus
Klik in het startscherm op Catalogus
Kies in het geopende scherm het tabblad Find e-Journals
Typ in het volgende venster een deel van de naam van het gewenste tijdschrift,
klik daarna op Search, of
• Klik op de beginletter van de naam van dat tijdschrift

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga naar de website van de Walaeus Bibliotheek via www.lumc.nl/org/walaeus
Klik in het startscherm op Databanken
In het verkregen scherm staat rechts een lijst met databanken
Klik op de naam van de gewenste databank
Klik in het volgende scherm op de link voor Thuistoegang
Log in met je ULCN-code
De gekozen databank opent zich.

Hoe kan ik online boeken lezen?

Ga naar de Catalogus van de Universiteit Leiden via www.lumc.nl//org/walaeus
Klik in het startscherm op Catalogus
Typ in het zoekveld je zoekterm
Klik op Search
Filter vervolgens (in de linker kolom) op Resource Type: (e-)Books en daarna op
Show Only: Full text Online.
Klik bij het gekozen boek op View online
Klik in het opgeklapte venster op de naam van de leverancier (achter Fulltext
available via)
Log in met je ULCN-code
Het volgende scherm is de website van het gewenste boek.

Heb je nog vragen?

Uitgebreidere informatie over toepassing van de ULCN-toegangscode is te vinden via
de homepage van de Walaeus Bibliotheek www.lumc.nl/org/walaeus > Veelgestelde
vragen: ThuisToegang (in de linkerkolom van de startpagina)
Ook kun je contact opnemen met de medewerkers van de Medische Bibliotheken van
het Landsteiner Instituut. De contactgegevens staan achterop deze folder.

