Praktisch gebruik Instrumentenkiezer
‘Bovenmenu’
Via het bovenmenu kunt u rechtstreeks naar alle instrumenten die onder een bepaalde categorie
vallen. Daar waar een submenu verschijnt, kunt u eerst de keuze voor het submenu maken, waarna u
alle instrumenten uit het submenu te zien krijgt.

'Linkerzij menu'
Na uw keuze te hebben gemaakt in een bepaalde categorie of trefwoord, klikt u op de paarse knop
'Zoek tools', waarna rechts de betreffende instrumenten getoond worden. Wilt u opnieuw zoeken,
dan eerst de 'selectie resetten'.

‘Categorie’
Door te klikken op 'categorie' krijgt u een uitklapmenu, u kunt alle categorieën aanklikken of hier uw
keuze maken om alle instrumenten van 1 categorie of 1 subcategorie in te zien.

‘Trefwoord’
Door te klikken op ‘alle trefwoorden’, krijgt u een uitklapmenu en kunt u gericht zoeken naar een
instrument dat voldoet aan een bepaald selectiecriterium zoals bv gevalideerd, generiek, vragenlijst
e.d.

Zoeken op een combinatie van 'categorie' en 'trefwoord'
Kies één 'categorie' en vervolgens onder trefwoord één van de selectiecriteria (bv diabetes of
gevalideerd). Klik op de paarse knop ‘Zoek Tools’ en de betreffende instrumenten verschijnen rechts
op uw scherm.
Een tweede mogelijkheid is om in de lijst van trefwoorden één van de selectiecriteria te kiezen
waaraan alle instrumenten moeten voldoen. Wilt u in deze lijst verder zoeken op bv instrumenten
die bij de doelgroep diabetes ingezet kunnen worden, type dan ‘diabetes’ in het scherm ‘zoek op
woord’. Uit de lijst worden vervolgens de instrumenten getoond waarbij in de beschrijving
gerefereerd wordt naar diabetes (zie ook bij 'zoeken').

‘Zoeken’
Type een ‘willekeurig’ woord in en de gehele database wordt hierop doorzocht. Klik vervolgens op de
paarse button ‘Zoek tools’ en rechts worden de tools getoond. Met deze functie wordt zonder
selectie vooraf de gehele database doorgezocht op het betreffende woord. Dat kan een heel breed
zoekresultaat opleveren.

Gebruik van 'Nieuwe Zoekopdracht'
Maakt u gebruik van het scherm ‘nieuwe Zoekopdracht’ dan worden automatisch alle vorige
selectiekeuzes gewist en wordt opnieuw de volledige database doorzocht.

