Opzoekingen in Jurisquare
Gebruiksaanwijzing
Tabblad « BIBLIOTHEEK »
Het tabblad bibliotheek geeft een overzicht van alle boeken en tijdschriften die zich in de databank van
Jurisquare bevinden. De recent toegevoegde publicaties verschijnen het eerst.
Gebruik dit tabblad om gemakkelijk te surfen doorheen alle boeken en tijdschriften van
Jurisquare en hun archief. Ideaal als u al weet waar u moet zoeken.
Gebruik de filters aan de linkerkant om sneller te vinden wat u zoekt. U kunt het zoekveld
beperken tot de publicaties waartoe u toegang hebt door te klikken op « Mijn bibliotheek
» onder de filter « Waar? ».
Typ een woord in de zoekbalk om de gewenste publicaties terug te vinden.

Tabblad « FULL TEXT »
Het tabblad full text laat toe om opzoekingen te doen doorheen de volledige tekst van alle publicaties op
Jurisquare.
Gebruik dit tabblad om op Jurisquare de voor u relevante artikels uit tijdschriften of hoofdstukken uit
boeken te zoeken en raadplegen.
Typ één of meer woorden (cf. syntax hieronder) in de zoekbalk en krijg relevante resultaten voor uw
opzoeking.
Sorteer de resultaten op datum of op relevantie en gebruik de filters aan de linkerkant om de resultatenlijst
te verfijnen.

Zoeksyntax:


Een woord opzoeken: typ het woord in
Voorbeeld



Meer woorden opzoeken: gebruik aanhalingstekens om woordgroepen te vormen
Voorbeeld



voorschrift

"familiaal vermogen"

Meer termen combineren: gebruik volgende tekens
[spatie] :

Voorbeelden

beide termen tegelijk opzoeken; [niks zetten is gelijk aan « en »]
Beide termen zijn aanwezig in het zoekresultaat
opzegging verbreking
"familiaal vermogen" "onroerend goed"

+:

Voorbeelden

het resultaat zal steeds het woord bevatten dat wordt voorafgegaan door een + zonder
spatie
termijn +verweerschrift
"intellectueel eigendomsrecht" +"gerechtelijk recht"

- of ! :

Voorbeelden

één of meer termen uitsluiten, de uit te sluiten term moet worden voorafgegaan door
een – zonder spatie
"lichamelijke schade" -morele
schuld !"burgerlijke aansprakelijkheid"



Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT) kunnen gebruikt worden (in hoofdletters, met spatie)
o Pas op : deze worden niet als zodanig herkend als de hele zoekopdracht in hoofdletters
wordt opgegeven
Voorbeelden



"lichamelijke schade" NOT morele

Bij elkaar passende termen opzoeken: zet het teken « ~ » (tilde) met een cijfer (is het aantal
woorden dat er tussen beide termen mag zitten) na de woorden tussen aanhalingstekens
Voorbeelden

"diefstal geweld"~10
"wettelijke zelfverdediging"~5



De prioriteit van een term aangeven ten aanzien van een andere:
zet het teken « ^ » met een cijfer (om het belang van een term aan te geven ten opzichte
van een andere term) na de term die prioritair is
Voorbeelden

handel^5 "valse concurrentie"
"naamloze vennootschap"^10 belasting



Vage opzoekingen doen: gebruik volgend teken
~:

een soortgelijke term zoeken met 1 of maximaal 2 wijzigingen (waarbij het omwisselen van
2 letters als 1 wijziging geteld wordt).
het aantal toegelaten verschillen is bepaald door de lengte van het woord:
1 of 2 karakters : moet exact overeenkomen
3, 4 of 5 karakters : 1 wijziging toegestaan
Meer dan 5 karakters : 2 wijzigingen toegestaan

Voorbeeld

leibant~ dreiklak~

Goed om weten :
-

-

Er wordt geen rekening gehouden met grote of kleine letters.
Alle tekst wordt omgezet naar kleine letters (behalve booleaanse operatoren AND OR NOT,
indien niet de hele tekst in hoofdletters staat)
Er wordt geen rekening gehouden met accenten
Er wordt geen rekening gehouden met veelgebruikte opvulwoorden, zoals de, het, een, van,
in, op, er, …
Bij afkappingstekens en koppeltekens worden de woorden opgesplitst en als aparte zoekterm
gebruikt
De woorden worden herleid tot hun stam, zodat afgeleide vormen ook in het zoekresultaat
kunnen komen (meervoud, voorvoegsel, achtervoegsel, …)

