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Introductie 

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je in Finchline topics kunt  instellen.  Een topic is een 

zoekact ie naar een bepaald onderwerp. 

Er zijn drie brontypen beschikbaar: 

 Nieuws, 

 Social M edia, 

 Twit ter. 

De zoekmogelijkheden verschillen per brontype waarbij nieuws en Social M edia dezelfde opt ies 

hanteren.  Om topics goed op te bouwen kun je gebruik maken van Booleaanse operatoren.  In deze 

handleiding wordt het zoeken en gebruikmaken van Booleaanse operatoren uitgelegd. 

 

Nieuws, Social M edia en Twitter 

Het instellen van een topic in Finchline gebeurt  door het invullen van een zoekvraag per brontype 

(nieuws, Social M edia en Twit ter).  Deze topics gebruik je daarna om widgets in te stellen. Widgets 

zijn de grafieken en datavisualisat ies, van de zoekvraag, die je zelf kunt plaatsen op een dashboard. 

Het is een groot verschil of je naar nieuwsberichten zoekt of een Twit terbericht .  Voor het  nieuws en 

Social M edia kun je dezelfde opt ies gebruiken. Bij het  zoeken naar nieuws is het van belang om 

Booleaanse  operatoren te gebruiken en termen te combineren door het gebruik van haakjes.  Er is 

een limiet  aan het aantal topics dat aangemaakt kan worden. 

De opt ies bij Twit ter zijn anders.  Deze worden ook nader toegelicht .  

 

Topic aanmaken 

Voor het aanmaken van een topic ga je naar de opt ie ‘Topic Beheer’ en kies oor de opt ie ‘Voeg een 

nieuw topic toe’.  Het  aantal topics dat je nog in kunt stellen staat onderaan vermeld. 

 

Figuur 1: Topic beheer 
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Bij het  aanmaken heb je de mogelijkheid om de zoekactie een naam te geven en per brontype (Nieuws, 

Social Media en Twit ter) een zoekactie in te voeren.  Onder de vraagtekens is een helptekst  

beschikbaar.  

 

Figuur 2: Het zoekscherm 

Hieronder wordt  eerst  ingegaan op de mogelijkheden voor het zoeken naar Twit ter berichten, daarna 

volgt  er een uitleg van Booleaanse logica die van toepassing is op het zoeken naar nieuwsartikelen en 

Social Media berichten. 

Twitter 

Voor het zoeken naar Twit ter berichten zijn onderstaande opties beschikbaar. 

Eén Woord  

Een zoekactie kan simpelweg uit  één woord bestaan (bijvoorbeeld: Nokia). 
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Samengestelde term 

Wil je zoeken op bijvoorbeeld Nokia E71 dan is er sprake van een samengestelde term.  Je wilt  immers 

alleen tweets vinden waarin beide termen direct  na elkaar voorkomen.  Hiervoor plaatst  je dubbele 

quotes om de zoekterm bijvoorbeeld: "Nokia E71". 

 

Combinatie van woorden 

Woorden combineren kan door de losse termen in te geven.  Zoek je bijvoorbeeld  naar berichten 

waarin zowel Nokia als HTC moeten voorkomen dan geef je dit  als volgt  aan:  Nokia HTC.  Je gebruikt 

dus niet  de AND operator in de zoekactie. 

 

Eén van de woorden 

Op meer dan één term tegelijk zoeken kan door de OR-operator te gebruiken.  Zoek je bijvoorbeeld 

naar berichten waarin zowel Nokia als HTC mogen voorkomen, dan geef je dit  als volgt  aan: Nokia OR 

HTC.  Let op: de OR moet met hoofdlet ters geschreven worden. 

 

Woorden uitsluiten 

Het uitsluiten van specifieke woorden is ook mogelijk.  Hier gebruik je het – teken voor. Zoek je 

bijvoorbeeld naar berichten waar Nokia in voorkomt, maar juist  niet  Nokia c2 dan doe je dit  als volgt : 

Nokia –"Nokia c2".  Het minteken moet aan het woord vast geschreven worden. 

 

Zoeken op hashtags 

Hashtags zijn labels die men aan een bericht  hangt om aan te geven over welk onderwerp het gaat. 

Zoeken op een hashtag kan als volgt : #nedbra.  De hashtag nedbra staat voor Nederland- Brazilië.  Door 

deze tag te gebruiken hou je meer tekens over in het bericht.  Je hoeft  immers Nederland – Brazilië niet  

helemaal uit te typen. 
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Tips:  

 

 M aak de zoekactie niet  te lang.  Een Twit terbericht  is maximaal 140 tekens. 

 M aak de zoekactie niet  te specifiek, je kunt maximaal 140 tekens gebruiken.  

 Houd rekening met afkortingen die gebruikt  worden. 

 Schrijf OR altijd met hoofdlet ters. 

 Als er Tweets beschikbaar zijn in ons archief over het ingestelde  onderwerp dan krijg je deze 

te zien in je widget.  

 

Booleaanse operatoren: Nieuws en Social M edia 

Voor het vinden van nieuwsartikelen en Social Mediaberichten die relevant voor je zijn, maken wij 

gebruik van zoekacties.  Deze zoekacties zijn  opgesteld met behulp van Booleaanse algebra. 

Booleaanse algebra is een zeer eenvoudige vorm van wiskunde, waarbij de relatie tussen woorden en 

woordgroepen aangeduid wordt door middel van zogenaamde operatoren.  Hieronder staan de meest 

voorkomende opties. 

 

 
 

AND 

 

De woorden links en rechts van de operator 

moeten allebei voorkomen in het artikel/  en of 

document om gevonden te worden. 

 

Voorbeeld:  

KLM  AND zwaan 

 

 
 

OR 

 

Tenminste één van beide woorden die links en 

rechts van de operator (OR) staan moeten in het 

nieuwsbericht  voorkomen om gevonden te 

worden. 

 

Voorbeeld:  

KLM  OR zwaan 
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AND NOT 

 

Berichten waarin de woorden rechts van deze 

operator (AND NOT) in voorkomen worden 

uitgesloten van het nieuwsprofiel. 

 

Voorbeeld:  

vloot  AND NOT klm 

 

 

 

AND, AND 

 

Om resultaten nauwkeurig te kunnen toespitsen, 

kun je woorden bij elkaar "optellen". 

 

Voorbeeld:  

klm AND zwaan AND vloot 

 

 
 

AND, AND NOT/ NOT 

 

Op dezelfde manier kunnen ook bepaalde 

resultaten worden toegelaten,  terwijl andere 

uitgesloten worden.  

 

Voorbeeld:  

(klm AND zwaan)  AND NOT vloot 
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Alle operatoren op een rij 

Operator Betekenis Voorbeeld 

AND Het woord links en rechts van 

de operator moeten beide in 

het artikel voorkomen. 

staanplaatsen AND 

materieelgebrek 

OR Tenminste één van beide 

woorden die links en rechts van 

de operator staan,  moeten in 

het zoekresultaat  voorkomen. 

conducteurs OR vervoersbewijs 

AND NOT Nieuwsberichten waar de 

woorden rechts van deze 

operator in voorkomen,  

worden uitgesloten van de 

resultaten. 

Spoorwegen AND NOT Belgische 

*  Het sterretje is een wildcard 

(ook wel t runcatie genoemd): 

op deze plaats kan alles worden 

ingevuld. Let  op: Een *  kan 

alleen achter een woord 

worden gebruikt  en niet  in een 

samengestelde term.  

plaats*  resulteert  in: 

plaatskaarten, plaatsbewijzen 

etc. 

(  ) Hiermee kan een eenduidige 

structuur in een complexe 

zoekvraag worden aangebracht. 

Haakjes beïnvloeden de 

volgorde waarin onderdelen 

worden getest.  Zie complexe 

queries. 

Agressie AND (conducteur OR 

conductrice) 

 

"   "  Door gebruik te maken van 

quotes kan gezocht worden op 

samengestelde woorden. 

Daarnaast zijn aanhalingstekens 

noodzakelijk wanneer er 

speciale tekens worden 

gebruikt.  

"nederlandse spoorwegen" 

 

Hoofd- en kleine letters 

Er hoeft  geen onderscheid gemaakt te worden tussen hoofd- en kleine let ters. 

 

Leestekens 

In de zoekopdracht worden leestekens zoals punt (.),  dubbele punt (:),  punt komma (;)  en komma (,) 

genegeerd. 
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Speciale tekens 

Wanneer er een symbool wordt  gebruikt  moet het t refwoord tussen aanhalingstekens worden 

geplaatst. Bijvoorbeeld: "e-commerce" of "  P&O". 

Bij social media is het zoeken gevoelig voor speciale tekens.  Zoek je op ‘enquête’ dan vindt je alleen 

artikelen waarin dit  op deze manier is geschreven.  Berichten waarin men enquete schrijft  worden 

genegeerd.  Om er zeker van te zijn alle berichten te vinden gebruik je:  enquête OR enquete. 

 

Complexe queries 

Je kunt de hier genoemde voorbeelden uitstekend combineren,  zoals ("griek* " AND athene)  AND NOT 

("europ* ").  Hiermee selecteer je dus artikelen over Athene, en Griekenland.  Artikelen waarin zowel 

Griekenland als Athene worden genoemd,  maar waarin de woorden Europese Unie staan worden 

uitgesloten. 

 

Basisregels voor complexe topics in nieuws en social media 

 Delen van een zoekactie die bij elkaar horen combineer je. 

 Voor het weergeven van complexe zoekacties gebruik je haakjes.  Het aantal haakjes waarmee 

geopend wordt moet altijd gelijk zijn aan het aantal waarmee gesloten wordt. 

 Om de hele zoekactie heen worden ronde haakjes geplaatst. 

 Om samengestelde woorden dienen aanhalingstekens geplaatst  te worden zodat er op de 

exacte combinatie wordt  gezocht. 

 Om termen uit  te sluiten dien je aan te geven op welk deel van de zoekactie het betrekking 

heeft.  Dit  doe je door het gebruik van ronde haakjes. 

 Schrijf AND, OR en AND NOT altijd in hoofdletters om het zo overzichtelijk mogelijk te 

presenteren.  

 M aak om het overzichtelijk te houden eventueel gebruik van witregels. 

 

Tips: 

 

 Denk eerst  na over termen die van belang zijn voor de zoekactie.  Noteer deze in kladblok. 

M aak daarna de juiste combinat ies. 

 Probeer zoekacties uit  en bekijk  wat diverse combinat ies opleveren. 

 Stel altijd de widget in die het mogelijk maakt om de laatste tien berichten te bekijken. 

 Door regelmatig de berichten te bekijken kun je op ideeën komen om de zoekactie te 

verbeteren (bijvoorbeeld uitsluitingen,  synoniemen of nieuwe termen). 
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Support 

Heb je aanvullende vragen?  Maak dan gebruik van de Finchline Support  Site. Deze is benaderbaar 

vanuit  Finchline (rechtsboven in). 

Bovendien is er een groot aantal vragen met antwoorden beschikbaar via de 

Support  but ton rechts onderin het product of via  www.finchline.nl.  Staat je 

antwoord er niet  tussen? Stuur dan een bericht  aan onze support.  

 


