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1. Wat is RefWorks? 
 
RefWorks is een programma voor het beheren van je referenties 
(literatuurverwijzingen). Binnen RefWorks maak je een database aan waarin 
alle referenties worden ingevoerd, eventueel verdeeld over verschillende 
folders. Zo houd je een goed overzicht over alle referenties.  
 
Vanuit de database kun je eenvoudig en snel literatuurlijsten genereren, 
waarbij je uit tientallen opmaakstijlen (bijvoorbeeld APA, Chicago of MLA) 
kunt kiezen. De literatuurlijsten kunnen zowel op zichzelf staande lijsten zijn, 
als literatuurlijsten die onderdeel zijn van een Word-document. 
 
RefWorks is web-based: je logt in via de website van RefWorks. Er hoeft geen 
software geïnstalleerd te worden op je pc1 en via Internet kun je je database 
altijd benaderen. Het offline gebruiken van je database is ook mogelijk, net als 
het delen van je database met andere gebruikers.  
 
Deze handleiding heeft als uitgangspunt de 2.0 interface van Refworks. 
 

                                                 
1 Alleen bij het gebruik van Write-N-Cite moet een tool in Word geïnstalleerd worden, zie hoofdstuk 7. 
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2. Een account aanmaken 

Binnen de RUG 
 
Als je werkt op een computer binnen het netwerk van de universiteit, dan is 
RefWorks te openen vanuit het Start-menu.  
 
 Ga naar Start > All Programs > Library Services > Reference 

Management > RefWorks. 
Je kunt ook rechtstreeks naar de website van RefWorks gaan: 
http://www.refworks.com. 

 

 
 
 Klik op RefWorks Login.  
 

 
 
 Klik vervolgens op Sign Up for a New Account. 
 

http://www.refworks.com/
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 Vul het formulier in en klik op Create Account om je account aan te maken. 
 
Je krijgt vervolgens een bevestigings-e-mail met je login naam en wachtwoord. 
In deze mail staat ook de ‘group code’, een log-in code voor de instelling waar 
je bij hoort. RefWorks vraagt soms om deze code. Via de group code kun je 
jezelf identificeren als RefWorks-gebruiker via de RUG. 
 

Buiten de RUG 
 
Open RefWorks via deze proxy-link: 
http://www.refworks.com.proxy-ub.rug.nl/refworks 
 
Een alternatieve manier om RefWorks te openen is via de bibliotheekportal:  
Ga naar http://www.rug.nl/library, klik op Zoeken  en kies op de volgende 
pagina voor  Digitale Bronnen. Selecteer RefWorks in de lange alfabetische 
lijst van bestanden.  
 
 Log in met je s-nummer (studenten), p-nummer (personeel), of CMB 

Proxy-account (UMCG-medewerkers).  
 Klik vervolgens op Sign up for an Individual Account. 
 Vul de velden in en klik op Create Account om je account aan te maken. 
 
 
 
 

http://www.refworks.com.proxy-ub.rug.nl/refworks
http://www.rug.nl/library
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3. Inloggen 
 
De snelste manier om in te loggen:  
 Ga naar  http://www.refworks.com/refworks  
 Log in met je RefWorks-loginnaam en -wachtwoord.  
 
De routes die zijn genoemd in de vorige paragraaf (2. Een account aanmaken) 
zijn ook mogelijk. Als je van buiten het netwerk van de RUG wilt inloggen, 
wordt soms om de group code gevraagd. Deze code kun je terugvinden in de 
bevestigingsmail die je hebt ontvangen toen je een RefWorks-account hebt 
aangemaakt.   

http://www.refworks.com/refworks
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4. Referenties exporteren naar Refworks 

Direct export  
Met Direct Export kun je vanuit de bestanden die via het EBSCOhost-platform 
beschikbaar zijn (o.a. PsycINFO en MEDLINE) referenties exporteren naar je 
RefWorks-database. Het is een snelle, gebruiksvriendelijke en bijna 
automatische manier om referenties in je RefWorks-database te plaatsen. 
Andere databases, bijvoorbeeld Web of Science en Google Scholar hebben 
vaak eigen varianten die sterk op Direct Export lijken. Ook catalogi bieden 
steeds vaker direct export. Let hierbij op functies als: ‘cite’ of ‘export’. 
Hoe Direct Export via EBSCOhost werkt wordt hieronder in een voorbeeld 
stapsgewijs uitgelegd: 
 
 Open PsycINFO. Dit bestand is te bereiken via de website van de 

bibliotheek: http://www.rug.nl/library  
 Klik op Zoeken, op de volgende pagina ga je naar de Digitale bronnen, kies 

daarna in de alfabetische lijst van bestanden PsycINFO.  
 

 
 
PsycINFO wordt nu geopend. 
 
 Voer een zoekactie uit in PsycINFO, zoek bijvoorbeeld op social cognition. 
 

 
 
Deze eenvoudige zoekopdracht levert ongeveer 38.700 treffers op. 
 
Als je meerdere titels naar RefWorks wilt overzetten, kun je die binnen 
PsycINFO eerst in de Folder plaatsen. Naast elke titel in de trefferlijst staat 
een Print/e-mail/save-knop , waarmee de publicatie in de folder kan 
worden geplaatst.  
 
 

http://www.rug.nl/library
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 Klik bij enkele publicaties op de -knop om deze in de folder op te slaan. 
 
 

 
 

De -knop is nu veranderd in een geel mapje , ten teken dat de 
publicaties nu in de folder zitten.  
Via Share heb je ook de mogelijkheid om een hele pagina met trefffers (2o in 
totaal) in een keer op te slaan in de folder. 
 
 

 
 
 Ga nu naar de inhoud van de folder, door helemaal boven aan het scherm 

op de Folder-link te klikken. 
 
 

 
 
We zijn nu op de pagina getiteld Folder Contents. Je kunt hier de lijst met 
titelbeschrijvingen printen, mailen, opslaan en exporteren. 
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 Selecteer de te exporteren referenties door ze aan te vinken, of gebruik de 
optie Select All. 

 
Klik op de link Export, het icoontje van de pagina met de pijl. 
 

 
 
Dit Export-knopje staat overigens ook op elke pagina met de uitgebreide 
presentatie van een publicatie. Zo kun je losse titels ook meteen exporteren 
zonder ze eerst in de Folder te plaatsen. 
 

 
 
Na het klikken op het Export-knopje verschijnt de Export Manager-pagina. 
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 Kies onder Save citations to a file formatted for: de optie Direct Export to 

RefWorks. 
 Het is handig om de optie Remove these items from folder after saving 

ook aan te vinken. Na het exporteren is de folder in PsycINFO dan weer 
leeg. Dat voorkomt dubbele referenties, wanneer je later opnieuw titels 
naar RefWorks over zou zetten. 

 Klik ten slotte op Save. 
 
De referenties worden naar RefWorks geëxporteerd. In RefWorks verschijnt 
een melding wanneer het importeren is voltooid. 
 

 
 
 Klik op View Last Imported Folder om de referenties te bekijken. 
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Mocht je zelf binnen RefWorks al één of meer folders hebben aangemaakt, 
dan kun je vanuit de Last Imported Folder referenties overzetten naar deze 
eigen folder(s). Selecteer de referenties door ze aan te vinken en kies de 
gewenste folder in het menu. 
 
Via de View-knop (het vergrootglas) kun je de volledige presentatie van een 
referentie bekijken, via de Edit-knop (het potloodje) kun je een referentie 
bewerken. 
 
 Klik Edit. 
 

 
 
De uitgebreide Edit Reference-pagina verschijnt. Hier kun je correcties 
aanbrengen of extra gegevens toevoegen. Ook handig is dat je via het 
Attachments-veld bestanden kunt toevoegen, bijvoorbeeld de pdf-versie van 
een artikel. 
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Handleidingen voor het exporteren van referenties vanuit deze en andere 
databases zijn te vinden op de RefWorks-ondersteuningspagina van de 
bibliotheek:   
http://www.rug.nl/library/manage-literature-data/refworks/  
   
Kies links in het menu voor de optie Importroutes. 

Handmatig referenties invoeren 
 
Handmatig referenties invoeren in RefWorks kan handig zijn wanneer een 
bepaalde publicatie in een literatuurdatabase niet te vinden is en importeren 
via elektronische weg (bijvoorbeeld via Direct Export) niet mogelijk is. 
 
 Ga naar References in de menubalk en kies de optie Add New. 
 

 
 
Het scherm Add New Reference verschijnt, zie de afbeelding hieronder. 
 

http://www.rug.nl/library/manage-literature-data/refworks/
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 Via de verschillende velden in het scherm kun je gegevens over de 

publicatie invoeren. Het is niet nodig alle velden in te vullen. Het ligt voor 
de hand dat je de velden invult die bij het gebruik van een bepaalde stijl 
(bijvoorbeeld APA) vereist zijn. 

 Als hulpmiddel hierbij kun je bij Fields used by al de gebruikte stijl (bijv. 
APA) selecteren. De weergave wordt dan aangepast aan de voor deze stijl 
belangrijke velden.  

 

 
 
 Belangrijk is dat je bij Ref Type het type publicatie aangeeft dat je wilt 

invoeren. Dit is nodig voor een correcte weergave in een eventuele 
literatuurlijst. 

 Auteursnamen moeten op de volgende wijze ingevoerd worden: 
Achternaam gevolgd door een komma; dan de voornaam of initialen (met 
een punt achter elke initiaal), of een combinatie van voornaam en initialen. 
Bij meerdere auteurs moeten de auteursnamen gescheiden worden door 
een puntkomma. Voorbeeld: Smith,J.R.; Jones,Robert K.; Adams,Mary. 

 Klik ten slotte op Save Reference om de referentie op te slaan. 
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5. Folders maken 
 
In RefWorks kun je met behulp van folders eenvoudig structuur aanbrengen 
in je database. Een folder aanmaken doe je via New Folder. 
 

 
 
Als je folders aanmaakt, houd dan rekening met:   
 

1. Referenties mogen zich in meer dan één folder bevinden 
2. Het verwijderen van een Folder houdt in dat de inhoud (referenties) 

niet wordt verwijderd. Een referentie kan ook in meerdere folders 
geplaatst worden. Een Folder kun je om deze redenen beter 
beschouwen als een label of tag.  

 
In het onderstaande voorbeeld is de referentie van Bandura in twee folders 
geplaatst, heeft dus 2 labels gekregen: social learning theory en social 
cognition 
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6. Een zelfstandige literatuurlijst genereren 
 
Van de referenties in je RefWorks-database kun je eenvoudig een 
literatuurlijst genereren. Je kunt daarbij kiezen uit allerlei opmaakstijlen, 
waaronder de APA-stijl. 
 
 Ga in RefWorks naar de folder waarin de referenties zitten die je in een 

literatuurlijst wilt opnemen. Via View > All References kun je ook een 
overzicht oproepen van alle referenties in je database. 

 

 
 
De referenties die je in de literatuurlijst wilt opnemen kun je eerst in een 
aparte folder zetten, de zogenaamde My List. 
 
 Selecteer eerst de gewenste referenties door ze aan te vinken. Wil je alle 

referenties opnemen, dan kies je bij References to use voor de optie All in 
list. 

 Klik vervolgens op Add to My List om de geselecteerde referenties in My 
List te zetten. 
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 Klik vervolgens in de menubalk op de optie Bibliography. Je hebt hier 
verschillende opties, waaronder Create Bibliography. 

 

 
 
 Een scherm getiteld ‘Create bibliography from a list of references’ 

verschijnt.  
 

 
 
 Selecteer bij References to Include From de optie Selected, om de 

referenties die op My List staan om te zetten in een literatuurlijst. Je kunt 
hier ook aangeven dat je van alle referenties (kies All in List) of van de 
huidige pagina (kies Page) een literatuurlijst wilt maken. Ook kun je eerst 
een bepaalde folder selecteren en de referenties in die folder gebruiken om 
een literatuurlijst te genereren. 
 

 Bij Select an Output Style selecteer je de gewenste opmaak van de 
literatuurlijst, bijvoorbeeld de APA-stijl. 
 

 Bij het genereren van de literatuurlijst kun je uit verschillende 
bestandstypen kiezen. Bij Select a File Type heb je de keuze uit de volgende 
bestandstypen: 

o Text 
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o HTML 
o RTF (Rich Text Format) 
o Word for Windows (2000 or later) 
o Word for Mac (98 or later) 
o OpenOffice.org Writer (.odt) 

 
 
 Klik ten slotte op Create Bibliography om de literatuurlijst daadwerkelijk 

te genereren. 
 
Rechtsonder in het scherm verschijnt een bevestiging dat de ‘Bibliography 
Complete’ is, met de opties om de gegenereerde bibliografie te downloaden of 
naar jezelf te e-mailen. 
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7. Write-N-Cite 4 
 
Via de Write-n-Cite werkbalk kun je in een Word-bestand citaties invoegen en 
bijna automatisch een literatuurlijst genereren in de gewenste opmaak. Deze 
werkbalk moet echter eerst geïnstalleerd worden. 

Installeren 

Binnen de RUG 
 
 Ga in het Start-menu naar All Programs > Library Services > Reference 

Management > Write-N-Cite 4.2 (Install only). Write-N-Cite wordt nu 
automatisch geïnstalleerd. 

 
Wanneer je Word nu opnieuw opstart, verschijnt in Word een tab RefWorks. 
Deze tab bevat de Write-n-Cite werkbalk.   
 

 
 

Buiten de RUG 
 
 Ga binnen RefWorks naar Tools > Write-N-Cite. 
 

 
 
 Download en installeer de gewenste versie van Write-N-Cite. Er is ook een 

versie voor Mac-gebruikers. 
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Inloggen 
 

Binnen de RUG 

 Klik in Word op de tab RefWorks en klik op Log In. 

 

 Vul de Group Code, je user name en password in. De group code is een 
inlogcode voor de instelling waar je bij hoort. Deze code kun je terugvinden 
in de bevestigingsmail die je hebt gekregen toen je een RefWorks-account 
hebt aangemaakt. 

 Een alternatief is het inloggen via je Login Code. Deze code kun je 
terugvinden in je RefWorks-database. Ga naar Tools; Write-n-Cite, dan 
staat rechtsboven in het scherm de (vrij lange) code vermeld.  
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Buiten de RUG 
 
Bij het opstarten van Write-N-Cite buiten het RUG-computernetwerk kan het 
zijn dat er eerst om de Group Code wordt gevraagd. Deze code staat vermeld 
in de bevestigings-email die je bij het aanmaken van je RefWorks-account 
hebt ontvangen. Na het invullen van de Group Code kun je vervolgens 
inloggen met je eigen RefWorks-accountgegevens. 
 

Gebruiken 
 
Na het inloggen worden eerst je referenties geladen, er verschijnt een ‘syncing 
data…’ melding.  
 

 
 
Enkele seconden later is dit laden voltooid en worden alle knoppen in de 
toolbar actief. 
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Voordat je citaties gaat invoegen, kun je eerst aangeven welke opmaak (output 
style) je voor de citaties en literatuurlijst wilt gebruiken.  
 Klik naast Style op het pijltje en selecteer de gewenste stijl in het menu. Ga 

eventueel naar Select Other Style om een andere stijl te kiezen. 
 

 
 
Om een citatie in een Word-bestand op te nemen, plaats je de cursor in Word 
op de plek waar je de citatie wilt invoegen en klik je in de toolbar op Insert 
Citation en dan Insert New. 

 
  
Het Insert/Edit Citation scherm verschijnt: 

 
Hier kun je de gewenste referentie selecteren. Links in het scherm staan de 
folders uit je database weergegeven, rechts kun je scrollen door de lijst met 
referenties uit de geselecteerde folder. Rechts bovenaan staat een zoekbox 
waarmee je gericht naar een referentie kunt zoeken. Heb je de gewenste 
referentie geselecteerd, klik dan op OK. 
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De citatie verschijnt nu in de tekst, opgemaakt volgens de stijl die je had 
gekozen. 
 

 
 
Er verschijnt nog geen referentielijst onderaan de tekst, de bibliografie moet je 
nog apart aanmaken.  
 Plaats de cursor op de plek in je document waar de bibliografie moet 

komen te staan. 
 Ga daarna naar Bibliography Options en klik op Insert Bibliography.   
 

 
 
De referentielijst wordt nu onderaan de tekst toegevoegd, in de door jou 
gekozen opmaak. 
 

 
 
Een al eerder ingevoegde literatuurlijst kun je updaten via Reapply Output 
Style.  
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Het bewerken van een citatie 
 
 Wil je een citatie in de tekst bewerken, dubbelklik dan op deze citatie in je 

Word-bestand. 
 

 
 
Het Insert/Edit Citation scherm verschijnt. 
 

 
 
 Hier kun je bijvoorbeeld bij Hide Author aangeven dat je de auteursnamen 

wilt weglaten in de citatie. Dit is handig voor het creëren van mooi lopende 
zinnen, bijvoorbeeld “Jansen (2001) toonde aan dat…”. 

 Je kunt ook het jaartal weglaten in de citatie en tekst voor (via Prefix) of 
achter (via Suffix) de citatie plaatsen. 

 Via Override Default Ordering kun je bij meerdere gelijktijdige citaties de 
volgorde van de citaties die door de output style wordt voorgeschreven 
overrulen.  
 

Klik ten slotte op OK om de wijzigingen in je Word-bestand op te nemen. 
Bijvoorbeeld: 
 

 
 
Wat je niet moet doen is zelf handmatig veranderingen aanbrengen in de 
citaties in de tekst en de literatuurlijst. De citaties en referenties bevatten 



 24 

namelijk zogenaamde veldcodes, die je kunt herkennen aan de grijze 
achtergrond in Word. Wijzigingen die je zelf hierin aanbrengt zullen worden 
overschreven zodra je de opmaak opnieuw genereert. 
 
Het verwijderen van field codes 
 
Soms kan het handig zijn om een versie van je document zonder de veldcodes 
van RefWorks te hebben. Bijvoorbeeld als je de tekst aan een collega of 
begeleider gaat opsturen, of als je handmatig de laatste correcties in de 
eindversie van je tekst wilt aanbrengen.  
 
Via Remove Field Codes kun je de veldcodes van RefWorks uit je Word-
document verwijderen. Je krijgt dan een ‘kaal’ Word-document: de citaties in 
de tekst en de bibliografie worden dan gewone tekst. In een document zonder 
veldcodes kun je ook correcties aanbrengen die niet door RefWorks worden 
overschreven.  
 
Let erop dat je altijd eerst een kopie van je document maakt voordat je de 
veldcodes gaat verwijderen. Bewaar altijd een versie van de tekst met de 
veldcodes, zodat je daar met RefWorks verder in kunt werken.  
 
 Klik op Remove Field Codes. 
 

 
 
RefWorks waarschuwt dat je op het punt staat alle RefWorks-formatting uit je 
Word-document te verwijderen.  Documenten zonder veldcodes kunnen niet 
meer met RefWorks worden bijgewerkt. 
 

 
 
 Heb je inderdaad een versie met veldcodes apart bewaard? Klik dan pas op 

OK.  
 
De veldcodes zijn nu verwijderd. Mocht je het originele document (met 
veldcodes) nog niet onder een andere naam hebben opgeslagen, dan kun je dit 
nieuwe document (zonder veldcodes) nu alsnog opslaan onder een andere 
naam. Dan wordt het originele document niet overschreven. 
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8. Referenties delen met anderen 
 
 
Het is ook mogelijk je RefWorks-database of een specifieke folder in je 
database te delen met andere mensen. Dit hoeven niet per se RefWorks-
gebruikers of RUG-studenten of -medewerkers te zijn. Andere gebruikers 
kunnen de referenties alleen bekijken, maar niet bewerken of verwijderen. 
 
 Ga naar Organize & Share Folders. 
 

 
 
Hier kun je aangeven of je de gehele database wilt delen of een specifieke 
folder. 
 
 Om een folder te delen klik je op de Share Folder-knop. Na bevestiging van 

je wens om de folder te delen verschijnt verschijnt het Shared Folder 
Options-scherm.  
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 In dit scherm kun je verschillende opties aan- of uitzetten. Zo kun je
aangeven dat de folder geprint of geëxporteerd mag worden, of dat iemand
een literatuurlijst mag genereren vanuit jouw gedeelde folder.

 Vanuit het Organize & Share Folders scherm kun je een e-mail sturen naar
de mensen met wie je de folder wilt delen. Deze mensen ontvangen dan per
e-mail een link naar de folder.

Voor andere RefWorks-gebruikers die zo’n link ontvangen, wordt de gedeelde 
folder zichtbaar in hun eigen database. Ze kunnen de referenties uit de 
gedeelde folder vervolgens eenvoudig overnemen en opslaan in hun eigen 
database.  

9. Hulp

Bij vragen of opmerkingen over RefWorks kun je het volgende doen: 

 Kijk op de uitgebreide help-pagina’s en tutorials binnen RefWorks.
 Kijk op de RefWorks-pagina van de bibliotheek van de RUG:

http://www.rug.nl/library/manage-literature-data/refworks/
 Stuur een e-mail naar de RefWorks-ondersteuning van de bibliotheek van 

de RUG: refmanagement@rug.nl.

Informatie over de APA-regels: 
 Publication Manual of the American Psychological Association (6th

edition). Het handboek van de APA over de APA-stijl.
 APA Style Blog (http://blog.apastyle.org), a blog met veel uitleg en

voorbeelden betreffende de APA-stijl.

DOI checken en vinden: Crossref, www.crossref.org 

http://www.rug.nl/library/manage-literature-data/refworks/
mailto:refmanagement@rug.nl
http://blog.apastyle.org/
http://www.crossref.org/
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