Advies Integraal Natuurlijk
1. We moeten vooral gebruik maken van datgene wat er al is, dus allerlei internationale
databases. Ken jij er nog meer dan Pubmed en Natural Standard?
Algemene informatiebronnen Evidence Based Practice :
1. wetenschappelijke zoekmachines
- www.scholar.google.com. Zoekt via Google in alle wetenschappelijke data
- www.scirius.com 460 miljoen wetenschappelijke items geïndexeerd
2. databases
2.1
engels
- Medline (openbare publike toegang heet Pubmed)
- The Cochrane Library
- AMED Allied Medicine allied and complementary medicine (toegang alleen via
Ubieb)
- CINAHL (toegang alleen via Ubieb/ verpleegkundigen)
- Psychinfo (toegang alleen via Ubieb/ gedragsdeskundigen)
2.2

nederlands
- NARCIS - National Academic Research and Collaborations Information System
www.narcis.nl
Narcis is dé nationale portal voor wie informatie zoekt over wetenschappers en hun
werk. NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open
access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse
universiteiten, KNAW, NWO en een aantal wetenschappelijke instellingen, datasets
van DANS en beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en
onderzoeksinstituten.
- Via de Gezondheidsraad kan men (voedings)adviezen en rapporten inzien,
bestellen of downloaden http://www.gr.nl
- Nederlands Paramedisch Instituut
http://www.paramedisch.org/doconline/portal.html
Biedt een portal tot alle belangrijke databases

3. open access en gratis toegang
3.1
engels
-www.plos.org. De Public Library of Science (PLoS) is een nog jonge nonprofitorganisatie die ernaar streeft wetenschappelijke literatuur algemeen en gratis
toegankelijk te maken. Zij doet dit onder andere door een aantal ‘peer reviewed’
tijdschriften uit te geven, waarvan PLoS-Medicine en PLoS-Clinical trials ook
interessant kunnen zijn of worden voor diëtisten. De tijdschriften verschijnen eens
per maand, uitsluitend via internet: Alle artikelen zijn gratis full text beschikbaar
- http://www.freemedicaljournals.com

Informatiebronnen voeding
databases
engels

Advies Integraal Natuurlijk

Pagina 1

- Dietary Supplements Labels Database
Dit is een gratis database van de US National Library of Medicine. Geeft informatie
over voedingssupplementen o.a. door rechstreekse clinical queries in Medline
http://dietarysupplements.nlm.nih.gov/dietary/
- Natural Medicines Comprehensive Database
Toegang voor een jaar onder de 100 euro. Geeft informatie over
voedingsbestanddelen en kruiden in verschillende categorieën zoals veiligheid,
effectiviteit, werkingsmechanisme, geneesmiddelinteracties en dosering
http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com/home.aspx?cs=&s=ND&AspxAuto
DetectCookieSupport=1
- IBIDS op http://ods.od.nih.gov/Health_Information/IBIDS.aspx
Een gratis database vanuit het Amerikaanse Office of Dietary Supplements at the
National Institutes of Health. IBIDS bevat verwijzingen en samenvattingen van
wetenschappelijke literatuur op het gebied van voedingssupplementen van 19992010. Recenter materiaal kan je zoeken via hun clinical query in PubMed. Heel
handig.
- http://www.naturalopinion.com/nmp/lib-ncnm.html is te vinden de Natural
Medical Protocols. Een overzicht van medische condities in behandelopties specifiek
voor complementaire geneeskunde. Gratis toegankelijk
- http://www.naturalstandard.com/ toegang beschikbaar via abonnement.
Zeer uitgebreid aanbod van informatie over integratieve geneeskunde waaronder
orthomoleculair
- Linus Pauling Institute: het Micronutrient information centre
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/ biedt kwalitatief hoogwaardige informatie
- http://www.doaj.org/ Directory of open access. Geeft toegang aan tijdschriften
o.a op het gebied van voeding, TCM, complementaire geneeskunde. Sommige
daarvan zijn niet geindexeerd voor Medline, dus erg interessant.

Informatiebronnen acupunctuur:
Open access of deels open access
1. http://www.doaj.org/ Directory of open access. Geeft toegang tot tijdschriften o.a op het
gebied van voeding, TCM, complementaire geneeskunde. Sommige daarvan zijn niet
geindexeerd voor Medline.
2. http://acutrials.ocom.edu, AcuTrials Is gecreëerd door de onderzoeksafdeling van het
Oregon College of Oriental Medicine in Portland. Acutrials is een grote collectie citaties van
RCT’s en systematische reviews in de Engelse taal. De database bevat voor het overgrote
deel informatie uit PubMed en de Cochrane, maar bevat ook informatie uit de
tijdschriftencollectie van het OCOM, waarvan 16 titels niet geindexeerd zijn in PubMed! De
database bevat ongeveer 900 citaties en wordt continu geupdate. De toegang is gratis, je
hoeft je alleen te registreren.
3. http://www.jtcm.org Journal of Traditional and Complementary Medicine Open access peer
reviewed online binnen vakgebieden traditionele TCM, kruiden en voeding. Groot voordeel
is dat de technische termen simultaan in het Engels, Chinees en Pinyin

Betaalde toegang of via IBL te koop
1. http://online.liebertpub.com/acu Geeft toegang tot bijvoorbeeld Medical Acupuncture. Je
kunt je gratis op een emailalert abonneren voor de inhoudsopgave
2. AMED: Allied and Alternative Medicine Database: een database specifiek gericht op
complementaire en alternatieve geneeskunde waaronder acupunctuur en Chinese
Geneeskunde
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Tijdschriften:
1. www.acupuncture.org.au/ Australian Journal of Acupuncture and Chinese Medicine:gratis
tot aan 2011
2. www.springer.com/medicine/journal Chinese Journal of Integrative Medicine alsmede ook
Journal of Acupuncture and Science :meest gedownloade artikelen zijn gratis
3. www.allertonpress.com/cgi/journal. International Journal of Clinical Acupuncture
Informatiebronnen Homeopathie
Databases
Engels




British Homeopathic Library
Information service and database of 25,000+ journal and book citations;
affiliated with Glasgow Homeopathic Hospital
http://hominform.soutron.net/Catalogues/Search.aspx
The Homeopathic Research Institute http://homeoinst.org/database
This research database was compiled in collaboration with the British
Homeopathic Association. It comprises randomised controlled trials (RCTs)
of homeopathy that have been published in peer-reviewed journals up to
2009

Open access en gratis toegang
Engels

http://www.doaj.org/ Directory of open access. Geeft toegang aan
tijdschriften o.a op het gebied van voeding, TCM, complementaire
geneeskunde. Sommige daarvan zijn niet geïndexeerd voor Medline, dus
erg interessant

BMC Complementary and Alternative Medicine: open access tijdschrift van
de ISCMR
Evidence Based practice tools
Engels

IN CAM outcomes database. Database voor meetinstrumenten zoals
vragenlijsten die specifiek aansluiten bij de behoefte van homeopathen
http://www.outcomesdatabase.org/

PROQOLID the patient reported outcomes database. Database met
gevalideerde vragenlijsten om patiëntgericht uitkomstmaten in kaart te
brengen http://www.proqolid.org/
Tijdschriften



European Journal of Integrative Medicine
http://www.europeanintegrativemedicinejrnl.com/
Interhomeopathy is een internationaal homeopatisch internet tijdschrift dat
maandelijks verschijnt.

2. Wij gaan ons richten op informatie over Nederlandse studies, samenwerkingsverbanden regulier/
complementair, etc. die aanwezig is bij vakbladen, opleidingsinstituten (onderzoeken,
afstudeerscripties, stage opdrachten, etc.) en beroepsverenigingen.
3. Idem bij reguliere opleidingen (fysiotherapie, verpleegkunde, gezondheidszorg studies op ROC's
en geneeskunde).
4. Ken jij instituten en/of instanties die zich in Nederland specifiek richten op het verzamelen en/of
publiceren van dit soort gegevens?

Nee, in Nederland zijn er geen instituten die zich hier specifiek mee bezig houden; dus met het
verzamelen van complementair werk. Het NIKIM, Lectoraat antroposofische gezondheidszorg
Hogeschool Leiden, het van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut zijn kennisplatforms en
onderzoekscentra. IOCOB soort van platform. Supplement en Vakblad Natuurgeneeskundige,
Tijdschrift Integrale Geneeskunde, werkgroep Complementair van de V&VN (Verpleegkundigen en
Verzorgenden Nederland). Verschillende Beroepsverenigingen hebben hun eigen blad (bv Dynamis
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van de NVKH). Vroeger was er het CAMNetwerk als netwerk om onderzoekers bijeen te brengen,
dat is nu niet meer actief.
Bij de opleidingen natuurgeneeskunde, acupunctuur, homeopathie, verpleegkunde worden
regelmatig kwalitatief goede scripties opgesteld die de scriptiebank HBO Kennisbank niet halen.
Aan onderzoek gelieerde websites van organisaties en instituten

National Center for Complementary and Alternative Medicine
(http://nccam.nih.gov/)

European Central Council of Homeopaths (ECCH), vindt je
onder andere informatie over (wetenschappelijke) ontwikkelingen binnen de
homeopathie, bachelor- and masterdegrees

International Research Society for Complementary Medicine Research
http://www.iscmr.org/

de Integrative Medicine sectie van de Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center (http://www.mskcc.org/mskcc/html/1979.cfm)

Naturopathic Physician Research Instituut (NPRI)op www.nprinstitute.org

NAFKAM en NIFAB
http://www.nifab.no/om_nifab_no/information_in_english Doel is om de
Noorse bevolking op de hoogte te brengen van juiste informatie CAM
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