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Controleinstructie Volgende Patiënt! 
 

 
 

Uitgangspunt | De controleur beslist 
De controleur bepaalt welke invoer de juiste is: die van één van beide invoerders of iets anders, 
waarvan de controleur zelf denkt dat het goed is. De gecontroleerde versie zal op korte termijn te 
vinden zijn in de doorzoekbare index op de Archiefbank van Stadsarchief Amsterdam.  

Aandachtspunten bij de controle     
● Lees de invoer-instructie. 
● Controleer de volledigheid van de invoer. 
● In sommige registers staan zowel de leeftijd als de geboortedatum van de patiënt. De 

invoerinstructie is dat in dat geval alleen de geboortedatum wordt ingevoerd. Heeft de 
invoerder toch beiden ingevoerd, dan hoeft de leeftijd niet verwijderd te worden. 

● Alleen de namen van de patiënten, die binnen het vakje 'Naam', worden ingevoerd. ‘Extra’ 
namen die op de pagina zijn toegevoegd worden niet geindexeerd. 

● Let op dat het tussenvoegsel in het juiste veld is ingevoerd en niet bij de Achternaam of 
Voornaam. 

● Om interpretatieverschillen te voorkomen geven we als standaard de instructie om letterlijk 
over te nemen wat er op een scan staat, inclusief afkortingen als Amst (Amsterdam) of Wilha 
(Wilhelmina). Deze worden na afloop van het project gestandaardiseerd.  
    

● Als u er echt zelf niet uitkomt kunt u de hulp van een expert inroepen. Klik op de knop 
‘Probleem’ en leg uit wat er aan de hand is.  

● Hou het forum in de gaten voor de laatste nieuwtjes en tips.      
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Hoofdregels voor de invoer 
● Gegevens worden overgenomen zoals ze op de scan staan, inclusief diacritische tekens 
● Afkortingen worden overgenomen zoals ze op de scan staan 
● @  wordt ingevoerd voor een ontbrekend of onleesbaar teken.  
● #### wordt ingevoerd bij een leeg veld 

Werkwijze controle Volgende Patiënt!      
1. De data van beide invoerders worden naast elkaar getoond en de verschillen worden in 

blauw weergegeven.         
2. Door op de juiste invoer te klikken komt deze in de gecontroleerde versie (de uiteindelijke 

index). 
3. Bent u het met beide invoerders oneens, dan kunt u zelf de juiste tekst in het veld type  
4. De scan schuift niet automatisch mee bij de controle, dus u moet hem met het handje 

verplaatsen naar de juiste inschrijving. De ingevoerde data verschuift u met de scrollbalk 
rechts. 

5. Als u alle bovengenoemde checks heeft gedaan, slaat u de data op en klikt u op ok. 
6. Standaard staan de vakjes ‘Ken punten toe’ bij beide invoerders aangevinkt. Alleen als een 

invoerder er echt met de pet naar heeft gegooid, kunt u ervoor kiezen hem geen punten toe 
te kennen door ‘Ken punten toe’ uit te vinken. 

 

2 namen = 2 regels 
Soms wordt er binnen de lijnen een 2e naam geschreven achter 'opg.': soms een spellingsvariant, 
maar soms ook een compleet andere naam. In dat geval wordt de persoon behandeld als 2 personen 
en dus op 2 regels ingevoerd. 
 

 
 
Achternaam Tussenvoegsel Voornaam 
Yk van Pleuntje 
Sepers  Marretje 
 

 Soms zal het nodig zijn om bij één van de ingevoerde versies een regel toe te voegen dmv 
het plusje. 
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