
 

Mendeley workshop 

Deel 1: Interactieve uitleg Universiteits Proxy 

Bereikbaarheid Google Scholar 

Google Scholar is een Search Engine van Google waarmee er gezocht kan 
worden naar wetenschappelijke artikelen. De meesten zullen hier al vaak 
gebruik van hebben gemaakt voor het schrijven van artikelen, maken van presentaties of andere 
opdrachten waarbij informatie uit de literatuur nodig is. Wat niet voor iedereen bekend is dat deze 
tool ook buiten de universiteit beschikbaar is. Via een webpagina kan er ingelogd worden met je 
Solis-ID, die je toegang geeft tot de meeste artikelen. 

1. Ga naar https://login.proxy.library.uu.nl/login 

2. Kies de optie ´Log in voor medewerkers of studenten Universiteit Utrecht´ 

 

3. Log in met je Solis-ID 

Je komt terecht op een website met verschillende zoeksystemen. Naast Google Scholar zijn             

hier ook de overige zoeksystemen te vinden. Wij zullen ons nu alleen focussen op Google               

Scholar. 

4. Klik op ´Google Scholar (met UBUlink)´ onder ´zoeksystemen´ 

Je zit nu op de proxy van de Universiteit Utrecht en kan dus gebruik maken van Google                 

Scholar zoals je gewend bent. De artikelen waar de Universiteit Utrecht toegang tot heeft              

zullen op deze manier bekeken kunnen worden. 

 

https://login.proxy.library.uu.nl/login


De programma's van de UU op je Windows, Mac & android device 

De computers van de universiteit zijn voorzien van vele nuttige programma's. Dit zijn onder andere               

de multimedia applicaties van Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.), de programma's van Microsoft,            

MATLAB, Wolfram Mathematica, R-studio en PyMol. Deze zijn beschikbaar via de Citrix Receiver als              

een standalone of volledige desktop omgeving. 

1. Ga naar https://myworkplace.uu.nl 

2. Log in met je Solis-ID 

3. Kies voor de optie ´Receiver detecteren´ 

 

4. Ga akkoord met de licentieovereenkomst en kies de optie download 

 

5. Installeer de Citrix Receiver door het bestand ´CitrixReceiverWeb.exe´ te openen 

6. Klik op de optie ‘Doorgaan’ 

 

Je wordt nu doorgeleid naar de webpagina van de Citrix Receiver. Als je in het vervolg via de                  

link van stap 1 inlogt, kom je hier terecht. Vanaf hier kan je twee acties ondernemen: het                 

openen van je desktop (ga verder bij stap 7) of het openen van een standalone (ga verder bij                  

stap 8). 

https://myworkplace.uu.nl/


7. Voor het openen van je desktop ga naar ´Bureaublad´, klik op ´Details´ van VSD en daarna                

op ´Openen´ 

 

De desktop van de Universiteit Utrecht wordt nu geopend. Om deze vervolgens af te sluiten               

dient de toolbar uitgebreid te worden: 

 

Door vervolgens de optie ´Disconnect´ te selecteren zal de Citrix Receiver afgesloten worden.

 

8. Voor het openen van standalones, ga naar ´Apps´, klik op ´Details´ van de desbetreffende              

applicatie en klik op ´Openen´ 

 

De standalone zal vervolgens geopend worden. Om deze vervolgens te sluiten dient er op het               

kruisje geklikt te worden.  



Je U-schijf vanuit Windows Explorer 

Als je op een computer van de UU aan het werk ben, kan je op je persoonlijke schijf documenten                   

opslaan. Deze schijf is ook toegankelijk via een andere computer. Deze schijf kan geïntegreerd              

worden in Windows Explorer door middel van een WebDAV, zodat je direct vanuit een applicatie               

deze documenten kan openen. 

1. Open Windows File Explorer door ´Windows toets + R´ te gebruiken, ´Explorer´ in te typen               

en vervolgens op ´Ok´ te klikken 

 

2. Rechtermuisklik op ´Deze PC´ en klik op twee keer achter elkaar op ´Netwerkverbinding             

maken´ 

 

3. Kies het station ´U:´ en typ in de map ́https://webdav.uu.nl/users/<Solis-id>´ waarbij je            

´<Solis-id>´ vervangt door je eigen Solis-ID. 

 

4. Log vervolgens in met je Solis-ID 

https://webdav.uu.nl/users/


 

5. Vervolgens zal je U-Schijf verschijnen onder ´Deze PC´ 

 

Deel 2: Interactieve uitleg Handig zoeken 

Er zijn twee essentiële zoekfuncties die je met je UU-account kan bereiken; het eerdergenoemde 
Google Scholar en PubMed. Ze hebben allebei dezelfde functie; je kan ze gebruiken om eerdere 
publicaties en stukken na te slaan en deze te verwerken als bronnen, zoals hier beneden verder 
uitgewerkt zal worden. Het verschil zit erin dat PubMed héél life science-gericht is, terwijl 
(verrassend genoeg) Google Scholar nuttig is voor elke studie van de universiteit. 

PubMed werkt net even anders dan Scholar; er wordt een korte uitleg gegeven. 

PubMed 

1. Ga naar https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


2. Voer in de zoekbalk boven je zoekopdracht in (sleutelwoorden/titel) 

 

3. Klik het artikel aan dat je zoekt/aanspreekt 

 

4. Klik rechtsboven op de button UBU-link 

 

Als je sessie nog loopt, word je meteen doorgestuurd naar het artikel, ga dan naar stap 7. 

5. Log wederom in met Studenten/Medewerkers Universiteit Utrecht (als je niet op de IP van 
de UU zit, gebruik dan weer https://login.proxy.library.uu.nl/login) 

6. Gebruik je Solis-ID en wachtwoord 

Nu krijg je een aantal opties, die allemaal naar het gezochte artikel leiden! 

 

Google Scholar 

Google Scholar gebruiken kan via je gewone browser, maar inloggen via de proxy van de UU is veel 
simpeler; als je dat gedaan hebt, kun je bij een aantal publicaties waar je normaal gesproken niet bij 
zou kunnen. Toegang krijgen is, zoals eerder gezien, heel simpel. 

Helaas is Google Scholar een enorme database, en geeft het zomaar zoeken op steekwoorden soms 
een overweldigend resultaat. 

https://login.proxy.library.uu.nl/login


Er zijn verschillende trucs die je kan toepassen waarmee je het zoeken kan vernauwen, en zo hopelijk 
een beter/relevanter resultaat kan krijgen. Ten eerste is het aan te raden om je zoekopdracht te 
specificeren door meer info in je zoekbalk in te voeren (dus “prion disease humans treatment” i.p.v. 
alleen “prions”). Als dit niet de juiste resultaten geeft, kun je bij advanced search verder specificeren. 

 

Als je eenmaal het juiste artikel hebt gevonden, klik je op de UBU-link die ernaast staat, en kun je 
deze volgen naar hetzelfde selectiescherm als dat je bij PubMed krijgt. 

 

 

Deel 3: Interactieve uitleg Mendeley 

Wat is mendeley eigenlijk? 

Mendeley is in het kort een tool om voor jou het refereren naar artikelen een stuk makkelijker te 
maken. Met Mendeley kan je een eigen bibliotheek samenstellen en daarin alle referenties 



importeren die voor jou handig kunnen zijn. Doordat je Mendeley kan koppelen aan Word om zo 
makkelijke je referenties op orde te krijgen. 

Account aanmaken + Mendeley installeren 

Allereerst moeten we Mendeley downloaden dit doen we als volgt. Ga eerst naar 
http://www.mendeley.com/ . En klik vervolgens op ‘Create a free account’. Er wordt je vervolgens 
gevraagd een email adres op te geven. Geef hier niet je email adres op van de UU. Dit leidde bij mij 
tot problemen. Maak daarom een account aan met je eigen privé email adres. Vervolgens kom je in 
je eigen home screen. Druk hier op ‘Get Reference Manager’. Je komt vervolgens op een download 
pagina en selecteer hier de download voor jouw besturingssysteem.  

Mendeley desktop programma installeren  

Vervolgens is Mendeley gedownload en kan je het programma installeren op je computer. Accepteer 
hiervoor de voorwaarden etc. 

Mendeley programma gebruiken 

Files toevoegen 

Bestanden toevoegen gaat heel gemakkelijk. Dit doe je door Mendeley te openen. Links bovenin heb 
je de optie Add. Druk je op het icoontje dan kan je 1 file toevoegen. Druk hierbij op de PDF van het 
artikel dat je wil toevoegen.  Als je meer files wil toevoegen dan kan je drukken op het pijltje ernaast. 
Hier staan vier opties: Add Files, Add Folder, Watch Folder & Add Entry Manually. Add Files is 
hetzelfde als dat je drukt op het icoontje. Met Add Folder kan je een hele folder in een keer 
importeren. En met Watch Folder kan je een folder aanwijzen waaruit standaard geimporteerd moet 
worden. Voeg je dan aan die map een artikel toe dan wordt deze automatisch geimporteerd in 
mendeley.  

!Opdracht: Voeg een artikel naar keuze toe aan Mendeley door middel van de ‘ Add file’ optie. 

Mendeley word importer installeren+ Mendeley online import in chrome 

Om het leven wat makkelijker te maken heeft Mendeley twee handige tools uitgebracht namelijk de 
Mendeley Web Importer en de MS Word Plugin. Deze gaan wij beiden installeren. Klik hiervoor op de 
balk helemaal bovenaan op “Tools” en druk vervolgens na elkaar op Instal Web Importer en Instal 
MS Word Plugin.   
De Web importer werkt voor iedere bekende browser maar de uitleg die ik hier verder geef is voor de 
Chrome Plugin. 

Zodra je op Instal Web Importer hebt gedrukt kom je in een venster van Chrome. Vervolgens kan 
druk je op Instaleer Extensie. Als het goed is moet er hierna in je chrome rechtsboven in je favorieten 
balk een Mendeley logo staan. Dit is je web importer.  
 

Nu gaan we proberen een Reference te dowloaden met de Web importer. Je opent een artikele wat 
je interessant vindt bijvoorbeeld via Google Scholar.  

http://www.mendeley.com/


 

Vervolgens druk je op het Mendeley icoontje.  



 

Hierdoor opent de importer. Meestal kan de zelf al goed zien wat de gegevens zijn van je artikel. 
Controleer dit wel altijd even. Als er iets niet klopt dan kan je dit veranderen met de Edit knop. Als er 
een PDF versie van het artikel beschikbaar is dan zal als je het vinkje hebt aangevinkt Mendeley de 
PDF toevoegen aan je database. Om de referentie op te slaan druk je op Save. Je kan als je een map 
hebt aangemaakt of een groep de referentie direct in de groep importeren door deze links van de 
safe knop aan te vinken. Aangezien wij nu nog geen map hebben is dat nu nog niet belangrijk.  

Zodra je het artikel hebt geimporteerd  met de web importer kan je deze zien in je Library. Druk 

hiervoor wel eerst op de groene sync knop bovenaan. . Je kan hem snel vinden door op 

Recently Added te drukken.  



Importeren met scholar 

Om vanuit Scholar te importeren kan je dit ook op een andere manier doen. Hiervoor druk je in 

Scholar op het Citaat icoontje Vervolgens druk je op BibTeX . Hierdoor krijg je iets dat hier op 

lijkt .  

Druk nu met de Rechter muisknop op hetgeen dat je zie en druk vervolgens op Opslaan als (Ctrl + S 
werkt ook). Sla het txt. Bestand ergens op waar je het gemakkelijk terug kan vinden. Vervolgens kan 
je in Mendeley het tekstbestand openen met Add File. Zoek hier naar je txt.  File en importeer hem. 
Als het goed is moet je hem nu terug kunnen vinden in Mendeley.  
 

!Opdracht: Voeg 1 artikel toe via de webimporter aan mendeley en 1 via Bib/txt. File via Scholar.  

Mappen maken 

Om een beetje orde te creëren in de Chaos is er de mogelijkheid om mappen te maken in je library. 
Dit is heel gemakkelijk te doen door of op Create Folder te drukken aan de linkerkant of op het folder 

icoontje te drukken  dit wijst zichzelf.  Je kan ook folders in folders maken.  

Groepen maken 

Een andere handige tool van Mendeley is dat je groepen kan maken waarin je samen een literatuur 
dossier kan bijhouden. Dit is vooral handig bij het maken van een gezamenlijke  paper.  
Dit doe je door op de linkerkant te drukken op ‘create group’.  Dan krijg je een scherm te zien waarbij 
de  groep een naam kan geven. En kan selecteren of je het een ‘Public’, ‘Invite only’ en ‘private’ 
groep kan maken.  Bij public kan iedereen bij de groep komen, bij invite only kan je mensen via hun 
email inviten om de mee te doen aan je groep. Het verschil tussen private en invite only is dat de 
inhoud van de invite only nog wel voor iedereen beschikbaar is maar dat alleen de invited kunnen 
toevoegen.  
Eenmaal in de groep kan je artikelen toevoegen die dan vervolgens door de hele groep gezien 
kunnen worden. 

!Opdracht: Maak samen met je buurman/vrouw een groep aan en voeg een article toe aan deze 
groep.  

Tags 



Misschien schrappen. 

Lezen en markeren 

Het handige aan mendeley is dat je ook heel gemakkelijk papers die je hebt toegevoegd kan lezen. 
Dubbelklip hierbij in je bibliotheek op een paper waarbij ook het PDF icoontje staat. Als het goed is 
zul je nu de paper zien. Je kan de paper volledig doorlezen maar nog handiger. Je kan ook notities 
maken en stukjes van de paper highlighten. Zo kan je makkelijke een overzicht houden in soms zeer 
uitgebreide paper. Ook is er een zoekoptie zodat je snel even iets terug kan vinden. Alle opties zijn te 
vinden boven in de balk. 

!Opdracht: Probeer alle opties even uit. 

Literatuur zoeken in mendeley 

Naast de superhandige manieren die jullie deze cursus al hebben geleerd om literatuur op te zoeken 
heeft mendeley zelf ook nog een geïntegreerde zoekoptie. Druk hierbij aan de linkerkant op 
Literature Search. En typ hier de trefwoorden waarop je wil zoeken.  

Mendeley in word gebruiken 

Nu komen we bij het punt waar Mendeley het mooist tot zijn recht komt. Namelijk als geïntergreerde 
word tool. Eerder is hebben jullie de word plugin al gedownload. Nu is het tijd om deze te gebruiken. 
Start word op en open een lege pagina. 

Citeren  

Wat we nu gaan doen is een stukje tekst typen en daaraan een citaat toevoegen. Typ eerst een stukje 
tekst en druk vervolgens in de balk bovenin op Verwijzingen . Als het goed is kun je hier nu de 

Mendeley Cite-O-Matic vinden. Dit is de Tool.   

Met Insert Citation kan je een citaat toevoegen aan je tekst. Je krijg dan een zoekoptie te zien 
waarop je kan zoeken op auteur titel of trefwoorden. Vervolgens zie je als het goed is je artikel. Met 
een simpele klik voeg je het citaat toe aan je stukje tekst. Mendeley nummert je citaten automatisch 
door het gehele document heen. 

 

 

 

Style 

Met de style knop kan je iedere gewenste style kiezen voor je citaten die je maar wil. Deze style zijn 
gebasseerd op de standaarden die gevraagd worden door alle toonaangevende journals. Wil je je 
paper presenteren aan verschillende Journals dan kan je de format dus met een simpele klik 
veranderen. 

Reference list maken.  



Met dit laatse wil ik de echte magie van Mendeley tonen. Nadat je citaten hebt toegevoegd en dit 
kan soms oplopen tot in de honderden moet je nog een hele referentie lijst maken. Niet meer! Nu 
druk je heel gemakkelijk op de knop Insert Bibliografie en er wordt een gehele referentie lijst voor je 
gegenereerd. Super handig dus.  

!Opdracht: Maak een kort tekstje met daarin twee referenties en voeg een literatuurlijst toe. 

(Bip files) 

 

 

 

 


