
1 
 

Invoerinstructie Volgende Patiënt! 

 

Vuistregels voor de invoer 
1. De gevraagde gegevens worden ingevoerd zoals ze op de scan staan. 
2. Idem, id, of ,, wordt niet overgenomen. In zo’n geval wordt in de regel daarboven (of daar 

weer boven) gezocht naar de eerste uitgeschreven naam en deze wordt ingevoerd. Voor het 
overnemen van de gegevens uit het bovenliggende veld kan de sneltoets “ of / worden 
gebruikt. De invoer van het veld erboven wordt dan automatisch ingevuld. 

3. Oude/verouderde schrijfwijzen worden overgenomen zoals ze op de scan staan. Dit om 
verschillen in interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen.     

4. Als er gegevens zijn doorgehaald, maar deze zijn wel leesbaar, dan worden deze tóch 
ingevoerd. 

5. Als er gegevens zijn doorgehaald en verbeterd, hoeft alleen de nieuwe tekst te worden 
ingevoerd. 

6. Diakritische tekens (zoals é, ë, ö), leestekens (ook haakjes) en hoofdletters worden 
overgenomen. 

7. Afkortingen worden letterlijk overgenomen en niet voluit ingevoerd. Ook afkortingen van 
voornamen (bijvoorbeeld Wilha of Catha) worden letterlijk overgenomen en dus niet 
‘opgelost’.  

8. Voor elk teken dat ontbreekt of onleesbaar is wordt een @ ingevoerd. 
9. Wanneer een heel veld op de scan is leeg gelaten, dan wordt #### ingevoerd. Alleen het veld 

Tussenvoegsel is niet verplicht; hier kan met de tab-toets overheen gesprongen worden. 
10. De datum wordt weergegeven in de vorm dd-mm-jjjj. Zo wordt 3 april 1843 ingevoerd als 3-

4-1843. Na een tab wordt de datum automatisch aangevuld met voorloopnullen: 03-04-1843. 
11. Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een onbeschreven 

pagina of een kaft is), wordt deze aangemerkt als onbruikbaar met de knop onder de 
invoervelden. 

12. Hou het forum in de gaten voor de laatste nieuwtjes en tips! 
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Specifiek voor de Patiëntenregisters  

inliggend briefje 
Is er op de scan een tussenliggend briefje te zien dat is meegescand? Dan geen namen invoeren maar 
de hele scan als 'onbruikbaar' aanmerken met de toelichting dat het om een inliggend briefje gaat. 
Omdat de betreffende pagina altijd 2x gescand wordt – 1x met het briefje en 1x zonder – worden de 
namen die op de pagina staan uiteindeljk altijd ingevoerd! 
 

 

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. 
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Achternaam Tussenvoegsel Voornaam 
Klein  Vrouke 
Klyn  Vrouke 
 
 

 
 
Achternaam Tussenvoegsel Voornaam 
Yk van Pleuntje 
Sepers  Marretje 
 

Leeftijd of Geboortedatum? 
Let op:  In de oudste registers staat bij 'Ouderdom' alleen een leeftijd, bij sommige registers alleen 
een geboortedatum, bij andere registers allebei.  

• Voer de geboortedatum in in het invoerveld  'geboortedatum'. Staat die er niet? Vul dan de 
leeftijd in in in het invoerveld 'leeftijd'.  

• Staat er én leeftijd én geboortedatum? Dan hoeft alleen de geboortedatum ingevoerd te 
worden. 

• Voer de leeftijd in in hele jaren: 3 weken is 0, 14 maanden is 1. 
 

 

Lastige patiënt? 
Bij sommige registers is de inkt in de loop der jaren verbleekt. U kunt dan bij het invoerscherm 
klikken op 'kleurinstellingen' en vervolgens het contrast en/of de helderheid aanpassen, zodat de 
tekst beter leesbaar wordt.  
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Namen 
Alleen de namen van de patiënten, die uit het veld 'Naam', worden ingevoerd. De namen die 
gevonden worden bij 'Gehuwd of Ongehuwd' of 'Namen der Ouders' niet invoeren. 
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