
Beleidspan 2023 
Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn  
 
Gegevens: Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn, Stichting IZW. 
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer RSIN 855621692.  
KvK-nummer 64337081. 
 
Contact: info@izw-naz.nl.   
Postadres: Nachtegaalstraat 26 2211 KJ Noordwijkerhout  
Telefoon: 0252 86 0252 en 0614997795. 
 
Ontstaan en vervolg: De NAZ, Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg  zie 
www.izw-naz.nl is begonnen als bibliografische databank op het gebied van 
verpleegkunde. In 2013 is besloten om de NAZ uit te bouwen tot een breder bestand 
dat het hele gebied van de meer dan 150 in Nederland verschijnende 
Nederlandstalige tijdschriften over gezondheidszorg op zal nemen. De databank gaat 
terug tot 2000, een aantal verpleegkundige kerntijdschriften nog verder. 
 
Ideologisch Karakter: In 2023 hoopt de Stichting IZW een subsidie of donatie te 
ontvangen om de website verder te ontwikkelen en bovenal de NAZ Open Access te 
maken ofwel openbaar toegankelijk zodat patiënten, mantelzorgers en familie, 
diëtisten, fysiotherapeuten en (wijk)verpleegkundigen, huisartsen en tandartsen, 
leerlingen en studenten MBO, HBO en Universiteit enz. allemaal de noodzakelijke 
literatuur kunnen zoeken en vinden. 
Waar mogelijk verwijst de NAZ naar het vrij toegankelijke artikel. 
 
Terugblik 2022: 
In het afgelopen jaar 2022 is het volgende gerealiseerd: 

Geautomatiseerde invoer van de metadata van de artikelen van zeven (7) 
tijdschriften van Boom uitgevers te weten: Systeemtherapie; Tijdschrift voor 
Gedragstherapie; Tijdschrift voor Neuropsychologie; Tijdschrift voor Psychoanalyse;  
Tijdschrift voor Psychotherapie; Tijdschrift voor Psychiatrie; Tijdschrift voor 
Gezondheidsrecht. 

1. Betreffende de functionaliteit van de NAZ: 
 
a. De mogelijkheid van het bewaren/opslaan van een zoekstrategie en het 

vervolgens kunnen combineren van zoekstrategieën  
b. bestelmogelijkheid van artikelen via bibliotheken 
c. exportmogelijkheid van de gevonden literatuur via referentiesoftware 

(Endnote, Refworks, Mendeley enz.)  
 
Beleid voor 2023:  
In volgorde van belangrijkheid wenst de Stichting IZW het volgende voor de NAZ te 
realiseren: 

1. Geautomatiseerde invoer van de metadata van de artikelen van negen (9) 
tijdschriften van uitgever BPM Media. 

2. het Open Access i.c. publiek toegankelijk maken van de NAZ 


