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Importeren in EndNote 

Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in EndNote 
importeren? 

1. vanuit PubMed 

2. vanuit Embase (OVID) 

3. vanuit Web of Science 

4. vanuit Emcare (OVID) 

5. vanuit PsycInfo 

6. vanuit Cochrane Library 

7. vanuit Catalogus Leiden 

8. vanuit Google (Scholar) 

9. gebruik van een RIS file 

10. extra Import Filters 

1. Importeren vanuit PubMed (nieuwe interface vanaf januari 2020) 

Vanuit PubMed direct exporteren naar EndNote: dit kan met maximaal 10.000 referenties per 

keer. Een complete set of een selectie (aangevinkt of per pagina) exporteren geschiedt via  

> Save > Save citations to file > Selection (Kies: All on this page / All results / Selection  )  > 

Format: selecteer RIS > Create file.  

 

Het RIS file wordt gecreëerd. Ga na of de 

bestemmingslibrary van EndNote openstaat; 

anders zal automatisch de laatst gebruikte 

library gebruikt worden. 

In PubMed ziet u What do you want to do with 

ris-…..-set.ris?   

Klik Open. Nu wordt EndNote opgestart en het 

RIS bestand wordt in de vorm van complete 

citaties geïmporteerd in EndNote.  

 

 

 

2. Importeren vanuit Embase (OVID) 
 

Een selectie uit een Embase resultaatset of een complete set van maximaal 2000 referenties: 

Selecteer referenties door ze aan te vinken of gebruik Select Range voor een doorlopende 

reeks. Zonder vinkjes of Range zal de totaalset gebruikt worden.  

Ga na of de bestemmingslibrary van EndNote openstaat; anders zal automatisch de laatst 

gebruikte library gebruikt worden. 

• In de balk boven de referenties, kies Export 
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https://www.lumc.nl/org/walaeus/veelgestelde-vragen/refman/importeren/#11. Extra import Filters


2 

 © Walaeus Bibliotheek 2020 

In het scherm Export Citation(s) : 

• Format: Selecteer > EndNote  

• Fields: Selecteer > Complete Reference 

• Klik  Export 

Een .ovd file wordt gecreëerd. Onderaan verschijnt  

What do  you want to do with ovidweb.ovd? 

• Klik Open 

 

Het importeren start; de reeds openstaande EndNote Library 

of de laatst gebruikte EndNote Library wordt hiertoe gebruikt 

als bestemming. 

 

Voor een complete set van meer dan 2000 dienen er porties van 2000 gemaakt te worden.  

• Ga naar het balkje boven de resultatenlijst 

• Vul in bij Select Range : 1-2000 

• Kies Export en volg de route zoals hierboven beschreven.  

Herhaal deze stappen voor de referenties 2001- 4000 etc.  

 3. Importeren vanuit Web of Science 
 

Web of Science referenties kunnen als gehele set of een aangevinkte selectie geëxporteerd 

worden. U kunt ook verspreide records verzamelen in de Marked List en van daaruit werken. 

• Klik op Export … > selecteer EndNote Desktop.  

• Vul de specificaties in bij Export records to 

EndNote Desktop:  

Records from … to …  : naar wens (max. 500 per 

exporteeractie; voor grotere sets selecteert u eerst 

record 1-500 om te exporteren, daarna record 501-

1000 etc) 

• Record Content: selecteer Full Record 

• Klik op Export  

Een .ciw file wordt gecreëerd. Onderaan verschijnt   

What do  you want to do with savedrecs.ciw? 

• Klik Open 

 

Het importeren in de EndNote bestemmingslibrary of 

de laatst gebruikte EndNote Library start. 

 

 4. Importeren vanuit Emcare (OVID) 
 

Emcare is beschikbaar via de host OVID; zie hierboven bij 2: Embase voor de procedure. 

 

5. Importeren vanuit PsycInfo 

Één referentie kan direct geëxporteerd worden, meerdere referenties dienen eerst in een 

Folder verzameld te worden.  

Voor één referentie: Open de referentie door op de titel te klikken. 
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• klik Tools > Export  

• Save citations to a file formatted for > Direct export in RIS format  

 
• Klik Save 

• Onderaan verschijnt What do you want to do with delivery.ris?  > Klik Open 

• Het importeren in de bestemmingslibrary van EndNote start. 

Meerdere referenties verzamelt u eerst in een Folder om ze in één keer te kunnen 

exporteren. Klik op Share   > Add to Folder. Dit kan in porties van maximaal 

50 referenties. Klik daarna op Folder   om de verzamelde referenties te tonen. 

• Klik Export  en handel in de ExportManager zoals hierboven beschreven. 

Omvangrijke sets (groter dan enkele honderden) kunnen als zip-file gemaild worden om 

ze dan als RISfile te importeren in EndNote. Deze mails worden elk heel uur verzonden 

vanaf de EBSCO server naar het opgegeven e-mailadres. 

• Klik op de resultaatpagina op Share > Export Results (het referentietotaal staat bij Up 

to) 

 

• Vul de gewenste gegevens in 

• Vink aan: RIS Format 
 

 

 
 

• Klik op Send 

Binnen een uur ontvangt u een e-mail van ephost met een tekst als: The export of your search 

results is complete. You may download the file here < link> .   

• Klik op de link of copy/paste de link van de .zip file in uw browser. 

 

 

• Klik op Open, het bestand wordt nu getoond als RIS formatted. 

• Klik op de bestandsnaam en het importeren in de EndNote bestemmingslibrary start. 
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6. Importeren vanuit de Cochrane Library 
 

Dit kan een complete set betreffen of een 

aangevinkte selectie.  

• Klik op Export selected citations    

 
• Klik op RIS (EndNote) 

• Vink aan: Include abstract en klik Download 

What do you want to do with citation-export.ris? verschijnt.  

• Klik op Open. Het importeren in de EndNote bestemmingslibrary start. 

7. Importeren vanuit de Catalogus Leiden 
 

Bij de optie All Content in de Catalogus worden voornamelijk referenties van 

tijdschriftartikelen getoond. Bij de optie Leiden Collections worden meest boektitels getoond.  

Vink geselecteerde referenties aan. Exporteren geschiedt via Show Actions options: 

• Klik in de selectiebalk op de drie puntjes naast de punaise  

 

 > Show actions options  

Klik Export RIS > Download 

 

 

 

 

 

What do you want to do with Primo_RIS_Export.ris?  

• Klik op Open 

De referenties worden in EndNote geïmporteerd. 

 

NB. Controleer of de referenties volledig worden overgenomen. Een titel die in de Catalogus 

niet als Book of als Article is aangemerkt, maar bijv. als Other, wordt in EndNote als Generic 

Publication Type gelabeld en hierdoor komen niet alle velden correct over. 
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8. Importeren vanuit Google (Scholar) 

Klik bij een referentie op Citeren > EndNote. Een documenttabje met de naam 

Scholar.enw verschijnt onderaan. Klik op Open en de referentie wordt in EndNote geladen. 

 

Tip: 

Standaardpresentatie van een EndNote-download knop stelt u in Google Scholar in via > 

Instellingen > Bibliografiebeheer > Links voor import in EndNote weergeven. 

 

 

 
NB: Er is geen aanvinkoptie, derhalve kunnen referenties slechts per stuk geëxporteerd worden. 

9. Gebruik van een RIS file 

RIS is een gestandaardiseerd format waarmee gegevens voor citatieopslag uitgewisseld 

kunnen worden. Soms wordt het impliciet toegepast. Onder andere bij de OVID databases en 

PubMed (nieuwe interface) is RIS het exportformat. 

 10. Extra import Filters 
 

Voor exporteren vanuit andere bronnen kan de tussenstap met een .txt file benodigd zijn. De 

resultaten worden dan eerst gesaved als bestand en vervolgens in EndNote binnengehaald via 

File > Import > File…   

In het dialoogscherm moet bij Import Option dan de bron genoemd worden. Staat deze niet in 

het uitklapmenu en bij Other Filters, raadpleeg dan de website van EndNote voor extra 

zogenaamde Filters: http://EndNote.com/downloads/filters 

• Dubbelklik op het gewenste filter, het wordt in EndNote geopend. 

• Klik op File >  Save as.  Verwijder het woord "copy" achter de naam en klik Save 

• Klik op File  >  Close Filter 
Het extra filter is nu beschikbaar. 

 

http://endnote.com/downloads/filters

