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NEDERLANDSTALIGE 
eBOOK COLLECTIE 
VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

eBook collectie
Elk jaar bieden wij u een nieuwe eBook collectie aan, geschikt 
voor naslag, studie en/of onderzoek. Het is een uniek concept; u 
investeert eenmalig in een jaarcollectie en heeft vervolgens per-
manent toegang (gebruikseigendom). Het biedt u ook veel vrij-
heid; u beslist elk jaar opnieuw of u de nieuwe eBook collectie aan 
wilt aanschaffen. De omvang en samenstelling van de collectie 
verschilt per jaar. Inmiddels zijn er al honderden Nederlandstalige 
eBooks voor u beschikbaar. Met voorgaande jaarcollecties kunt u 
uw collectie Nederlandstalige eBooks uitbreiden en vormgeven.

De eBook collectie is er voor iedereen
De eBook collectie bevat boeken die Bohn Stafleu van Loghum 
uitgeeft; Nederlandstalige titels, die voor een breed publiek  
interessant zijn. Tot onze klantenkring horen voornamelijk  
ziekenhuizen, GGZ-, onderwijs- en thuiszorginstellingen.

Hoe werkt het?
De eBook collectie wordt na eenmalige aanschaf via het  
SpringerLink platform beschikbaar gesteld voor uw organisatie. 
SpringerLink herkent het IP-adres van uw organisatie en geeft 
automatisch toegang. Via het geavanceerde platform kunt u op 
elke werkplek de collectie doorzoeken. 

Uw vakinformatie digitaal bij de hand

Uw voordeel
• Elk jaar een nieuwe ebook collectie
• Blijvend gebruikseigendom
• Overal te raadplegen en nooit uitgeleend
•  Geen installatie nodig, geen opslag- of handlingkosten, 

geen diefstalrisico of beschadigingen
• Via uw eigen LMS/ELO te koppelen

•  Elk jaar een nieuwe eBook collectie

•  Volledig gebruikseigendom

•  Online toegang op elke werkplek

•  Ideaal voor naslag,  
studie of onderzoek

•  Aangeboden via het  
SpringerLink platform

Elk jaar een 
nieuwe eBook 

collectie



Van alle titels worden de hoofdstukken in PDF beschikbaar  
gesteld. De PDF’s kunnen worden gedownload en door u en  
uw klanten desgewenst op een e-reader worden gezet.   

à  Maak kennis met het platform en de collecties op  
link.springer.com/bsl

U ziet bij elk eBook op onze website in welk jaartal het is  
verschenen, zo krijgt u een goed beeld van de collecties.

Over het SpringerLink platform
De eBook collectie wordt u aangeboden via het SpringerLink  
platform. Dit platform biedt optimaal zoekgemak door de 
eenvoudige en intuïtieve zoekfuncties. Uw eBooks zijn ook te 
gebruiken op uw tablet en smartphone. 

Een geavanceerde statistiekentool geeft u inzicht in het  
gebruik van uw collectie. Onmisbare gegevens om de juiste  
(vak)informatie aan te bieden!

De kenmerken van SpringerLink  
voor u op een rij:
• Gebruiksvriendelijke en eenvoudige navigatie
• Makkelijk zoeken en vinden
•  Zoeken binnen aangekochte collectie en optioneel in  

andere collecties
• Boeken zijn downloadbaar
•  Ontsluiting via IP-adres binnen uw organisatie, geen inlog nodig
•  Toegang vanaf een ander IP adres mogelijk met wachtwoord 

(bijv. thuis)
• 24/7 toegang  op alle locaties van de instelling
• Geschikt voor alle devices (tablet, smartphone, pc, notebook)
• Uitgebreide gebruiksstatistieken
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De eBook collectie helpt mediatheken aan 
relevante en betrouwbare naslag werken. 
Inmiddels gebruiken tientallen 
(Academische) ziekenhuizen de BSL eBook 
collecties en vinden de collecties jaarlijks 
hun weg naar het (hoger)onderwijs

“

”

Interesse of meer informatie?

Hans Hoekstra (instellingen) 
tel 030 638 3718
e-mail h.hoekstra@bsl.nl

 Peter de Jong (instellingen)  
tel 030 638 3888
e-mail p.dejong@bsl.nl

Caroline van Lanschot (onderwijs)  
tel 030 638 3629
e-mail c.vanlanschot@bsl.nl


