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Ga voor meer informatie naar link.springer.com/bsl

NEDERLANDSTALIGE ONLINE 
TIJDSCHRIFTEN COLLECTIE 
VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Online tijdschriften collectie
Met de online tijdschriften collecties van Bohn Stafleu van 
Loghum voorziet u uw instelling van actuele vakinformatie en 
een waardevol archief. De meer dan 40 tijdschriften bieden 
noodzakelijke, betrouwbare en actuele informatie voor uw 
personeel en/of studenten. 

Welke collectie past bij u?

Totaalcollectie: voor (zorg)instellingen en onderwijsinstellingen 
Dit is met > 40 tijdschriften de meest complete collectie. Met deze 
collectie bent u verzekerd van een gevarieerde range van up to 
date en gevalideerde Nederlandstalige informatie gericht op de 
(zorg)professional. Van verpleegkundigen, artsen en psychologen 
tot bestuurders in de zorg.

GGZ collectie: voor en door GGZ instellingen 
Bevat bijvoorbeeld Maatwerk, JGZ (Tijdschrift voor Jeugd  
GezondheidsZorg), Verslaving, Psychopraktijk, Kind en Adolescent 
en Jeugd & Co.

Ziekenhuis collectie: samengesteld voor en door ziekenhuizen 
Bevat bijvoorbeeld: Bijzijn XL, Critical Care, Huisarts & 
Wetenschap, JGZ (Tijdschrift voor Jeugd GezondheidsZorg), 
Tijdschrift voor gerontologie en Geriatrie en EBP.
 
Hoe werkt het?
De online tijdschriften collectie wordt u op abonnementsbasis 
aangeboden, via het geavanceerde SpringerLink platform. 
SpringerLink herkent het IP-adres van uw organisatie en geeft 
automatisch toegang. Via het platform kunt u op elke werkplek 
de collectie doorzoeken. Bohn Stafleu van Loghum voegt continu 
nieuwe edities toe. De tijdschriften en artikelen zijn via uw eigen 
LMS/ELO te koppelen.

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

Uw vakinformatie digitaal bij de hand

•  Kies uit 3 online tijdschriften  
collecties: GGZ, Ziekenhuis en Totaal

•  Zoek en vind betrouwbare  
Nederlandstalige informatie

•  Online toegang op elke werkplek

•  Aangeboden via het SpringerLink 
platform

Online toegang tot  
> 40 Nederlandstalige 

tijdschriften



Over het SpringerLink platform
De online tijdschriftencollectie wordt u aangeboden via het 
SpringerLink platform. Dit platform biedt optimaal zoekgemak 
door de eenvoudige en intuïtieve zoekfuncties. SpringerLink 
is geschikt voor gebruik op tablets en smartphones. 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
• Artikelen compleet in PDF downloaden
•  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 studenten Verpleegkunde zijn zeer 
enthousiast over de digitale toegang tot het 
Nederlands tijdschrift voor Evidence Based 
Practice. De leerlijn EBP is essentieel voor 
het curriculum binnen het gezondheidszorg-
onderwijs. Fijn dat hierin veel vertaalde  
onderzoeksliteratuur staat

Liesbeth Ramaekers, Hogeschool Zuyd 
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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


