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Afkortingen en opmerkingen 
 
Hieronder zijn veelvoorkomende afkortingen en opmerkingen op de preparaten op een 
rijtje gezet, met de hun betekenis en wat ermee moet gebeuren.  
 
 

Afkorting  Betekenis  Invoeren 

“Anth”  Hier staat: ontkl. = ontkleurd  Nee 

Canadabalsem  Prepareervloeistof  Nee 

Cf.  Het specimen lijkt op de aangegeven 
soort, maar is niet met zekerheid 
toegewezen.  

Toevoegen in het veld 
wetenschappelijke naam 

C., Coll.  Verzamelaar of collectie  De afkorting zelf niet 

Det.  Determinator  Nee 

Dn  Deutonymph – stadium  Nee 

Don.  Donateur  Nee 

Ent. ex. Z.M.  Entomologische excursie Zoölogisch 
Museum 

Ja, bij verzamelaar 

Euparal  Prepareervloeistof  Nee 

Ex.  a. Uit/vanaf: gastheer 
b. “exemplaren” 

De afkorting zelf niet 

f.  Dit geeft een bepaalde gedefinieerde 
vorm van een soort aan. 

Toevoegen in het veld 
wetenschappelijke naam 

Faure  Prepareervloeistof  Nee 

Formaline  Prepareervloeistof  Nee 

Hoyers  Prepareervloeistof  Nee 

Hy  Hypope: een bepaald type mijt  Nee 

i.  Imago – stadium  Nee  

IMR  Institute for Medical Research (Maleisië)  Als er een nummer achter 
staat bij oude code 

Juv., J.   Juvenile – stadium  Nee 

L  Larve – stadium  Nee 

Leg.  Verzamelaar  De afkorting zelf niet 

Malinol  Prepareervloeistof  Nee 

N  Nymph – stadium  Nee 

n.sp., nov. sp.  Nieuwe soort!   Ja, in het veld 
wetenschappelijke naam 

n. ssp., nov. ssp.  Nieuwe ondersoort!   Ja, in het veld 
wetenschappelijke naam 

Ontkl.  Ontkleurd; het diertje is bewerkt bij het 
prepareren 

Nee 

Pn  Protonymph – stadium  Nee 



Smiths.+ een 
nummer 

Smithsonian Museum  Bij oude code invoeren 
(met Smiths. erbij) 

Squash(ed)  Het exemplaar is geplet  nee 

Tn   Tritonymph – stadium   Nee 

Topotype  Een onofficiëel type  kies ‘type’ 

Type A/B/C/II  Dit is een opmerking zoals ‘var.’  Toevoegen in het veld 
wetenschappelijke naam 

var.  Dit geeft een bepaalde gedefinieerde 
variëteit van een soort aan.  

Toevoegen in het veld 
wetenschappelijke naam 

 
De volgende afkortingen, meestal met de hand op het preparaat geschreven, kunnen 
genegeerd worden: VT, pA, Trt, AD, BM, A0, PAO, PHO, DISS U. Dit zijn waarschijnlijk 
opmerkingen over het diertje die helpen bij het determineren.  Er is in het formulier 
geen veld beschikbaar voor dit soort opmerkingen.  
 
Bij de volgende opmerkingen mag een Opmerkelijk‐melding worden gemaakt: 
microsporidia, sporozoa,  gregarinen etc. Dit zijn andersoortige organismen die ook in 
het preparaat zitten. Net zoals bij meerdere soorten mijten/springstaarten, wordt door 
een expert een extra veldenset aangemaakt om aan de scan toe te voegen.   

 

Algemeen 
 

 
Er is informatie doorgekrast, wat moet daarmee? 
Als er gegevens doorgekrast zijn, mogen ze genegeerd worden. Als de 
wetenschappelijke naam is doorgekrast en er geen nieuwe wetenschappelijke naam is, 
moet het object als ongedetermineerd worden beschouwd. De doorgehaalde naam 
ghoeft dan niet te worden ingevoerd. Als alleen de soortnaam is doorgehaald kan de 
naam van het genus wel worden ingevoerd. De auteur is gekoppeld aan de soortsnaam, 
dus die wordt op dat moment ook niet ingevoerd.  
 
 
Als informatie met potlood erbij geschreven is, kunnen wij ervan uitgaan dat dit juist is 
en het overnemen? 
Ja, daar mag je van uitgaan. Deze informatie zal waarschijnlijk later bij microscopisch 
onderzoek erbij genoteerd zijn. 
 
 
Wat doe ik wanneer ik bij verschillende scans dezelfde (plaats)namen tegenkom die 
verschillend zijn gespeld? Voorbeeld: Cristobal en Christobal? 
We willen graag dat gegevens letterlijk worden ingevoerd, al is het verleidelijk om in 
geval van overduidelijke spelfouten de juiste spelling te noteren. Als er ‘Cristobal’ staat, 



dit graag invoeren, en als er ‘Christobal’ staat, dat. Verkeerd gespelde namen zijn in 
sommige gevallen echter een heel eigen leven gaan leiden. Dit is bij wetenschappelijke 
namen zo, maar geldt zeker ook voor vindplaatsen.  
 
 
In hoeverre mag ik de informatie op het etiket interpreteren?  
Het is heel verleidelijk om extra informatie toe te voegen, als dit af te leiden is van de 
informatie die op het etiket staat. Bijvoorbeeld om “Nederland” toe te voegen bij land, 
als de vindplaats Apeldoorn is. We vragen u toch dit niet te doen. Dit heeft een aantal 
redenen.  
 
Ten eerste is dit lastig bij het controleren. Als er niet precies overgenomen wordt en 
iedereen op zijn/haar eigen manier interpreteert, resulteert dit in verschillen tussen de 
invoer van invoerders 1 en 2. Dit maakt het controleren onoverzichtelijk, en daardoor is 
er meer kans op fouten. Als er precies wordt overgenomen, zijn alleen echte 
overnamefouten verschillend, daardoor goed zichtbaar en snel te herstellen.  
 
Ten tweede kan iets soms heel duidelijk te interpreteren lijken, maar het niet zijn. Het is 
beter als de colletiebeheerder hier de beslissingen over neemt en alles op één bepaalde 
manier interpreteert. Het is heel vervelend als de ene invoerder (of controleur) iets 
heeft geïnterpreteerd en een ander bij dezelfde gegevens dat niet heeft gedaan. De 
basisgegevens van twee dezelfde preparaten komen dan niet overeen in de database, 
en dit geeft allerlei problemen bij het maken van dataselecties. Als de basisgegevens 
allemaal precies zo overgenomen zijn als ze op het etiket staan worden, vergemakkelijkt 
dat een volgende interpretatieslag en verkleint de kans op fouten of gedeeltelijke 
selecties.  
 
Ten derde kunnen fouten een eigen leven zijn gaan leiden, en daarmee informatie 
bevatten. Dit is met name met wetenschappelijke namen en vindplaatsen het geval.  
 
De enige uitzondering op deze strikte ‘geen interpretatie’ regel, is bij lastig te lezen 
handschriften. Slecht leesbare letters mogen geïnterpreteerd worden in de richting van 
wat het waarschijnlijk moet zijn. Het internet mag geraadpleegd worden om de doorslag 
te geven bij het onderscheid maken tussen ‘o’, ‘a’ etc – soms is het gewoon lastig te 
lezen. Hou dit wel beperkt! Zodra er meer dan een enkele letter geïnterpreteerd moet 
worden, kan gewoon ‘@’ gebruikt worden per onleesbare letter. 
 
 
Wat doe ik als er helemaal niets op het preparaat staat? 
Als er niets op het preparaat staat merkt u het preparaat aan als ‘onbruikbaar’. Dit is 
alleen het geval als er echt níets op het preparaat staat, of het preparaat stuk is, of 
verkeerd gescand. Preparaten met alleen een cijfer of een gastheer zijn niet 
onbruikbaar; juist met zo’n oude code kunnen de gegevens terug te vinden zijn in de 
boeken.  



Er staat geen wetenschappelijke naam op dit preparaat: moet het als onbruikbaar 
gemeld worden?  
Als er geen wetenschappelijke naam en auteur + jaar aanwezig is, wordt in deze velden 
#### ingevoerd. De rest van de info, gastheer etc., kan wel gewoon ingevoerd worden. 
Zulke preparaten zijn dus niet onbruikbaar: dat er weinig informatie op een preparaat 
staat, is ook waardevolle informatie. 
 
Helaas zijn nog niet alle diertjes in de collectie op naam gebracht. Door deze wel in de 
database op te nemen, kunnen ze snel gevonden worden als een onderzoeker ze wil 
gaan determineren. Zo is de werkvoorraad straks een stuk makkelijker in te schatten.   
 
 
Er staan cijfercombinaties zonder duidelijke betekenis op het etiket.  
U kunt elk van deze cijfercombinaties, invullen in het veld oude code(s), gescheiden door 
een puntkomma. NB: de code naast de vierkante barcode op het kleine labeltje, 
doorgaans beginnend met RMNH of ZMA, hoeft u niet over te nemen. 
 
 
Wat doe ik met informatie waarvoor het formulier geen veld heeft? 
Informatie die niet bij één van de aangeboden velden past, hoeft niet te worden 
ingevoerd.  
 
 
Er staat iets opmerkelijks op het etiket. Wat doe ik daarmee?  
Als u iets opmerkelijks of vreemds leest op een etiket, bijvoorbeeld grappige en 
mysterieuze opmerkingen of notities over incorrecte determinaties kunt u de  knop 
Opmerkelijk gebruiken om dat te melden. Wij verzamelen deze meldingen om er 
bijvoorbeeld nieuwsberichtjes van te maken en aan onze collectiebeheerders voor te 
leggen.  
 
 
Wanneer maak ik een Opmerkelijk melding?  
Opmerkelijk meldingen worden gemaakt in de volgende situaties: 

- er staan gekke of interessante opmerkingen op het etiket 
- u heeft een vraag over het etiket, maar wilt wel graag verder werken 
- er zitten meerdere diersoorten in het preparaat zelf 
- de opmerking ‘Sporozoa’ of iets vergelijkbaars staat op het etiket 

 
 
Wat doe ik als ik een deel van de scan niet kan lezen?       
Als de tekst van een verplicht veld echt helemaal niet te lezen is, vult u #### in. Zijn 
sommige letters wel te lezen, dan kunnen die ingevuld worden met een '@' op de plek 
van de letters die niet te lezen zijn.  
 



 
Ik heb een fout gemaakt bij een etiket dat ik al heb ingediend. Kan ik die nog 
corrigeren? 
Hier is helaas niets aan te doen. De fout komt hoogstwaarschijnlijk aan het licht 
wanneer de controleur uw invoer controleert.  
 
Wat zijn de websites die ik kan gebruiken om informatie over diersoorten na te 
zoeken? 
 

- www.eol.org 
- www.nederlandsesoorten.nl 
- www.ubio.org  
- http://gni.globalnames.org  

 
 
Komt mijn informatie direct in de Naturalis database?  
Nee, de overgetypte etiketten kunnen niet direct aan de database gekoppeld worden. 
We verzamelen van meerdere mensen de overgetypte informatie. De controleurs 
controleren de invoer. Aan het eind van het project wordt de informatie ingelezen in de 
Naturalis database.  
 

Wetenschappelijke naam 
 
 
Wat is de wetenschappelijke naam? 
De wetenschappelijke naam is uniek per diersoort en is zeer belangrijk in de 
communicatie tussen wetenschappers. Een dier kan ook een Nederlandse naam hebben 
(bijv. ‘huisstofmijt’), maar dit soort naamgeving is minder strikt aan regels gebonden dan 
de wetenschappelijke naam en kan daardoor voor verwarring zorgen. Om dit te 
voorkomen, en ook internationaal helderheid te hebben, wordt de wetenschappelijke 
naam gebruikt.  
  
Een wetenschappelijke naam is altijd in het Latijn geschreven en heeft meerdere 
componenten. Een voorbeeld is “Dermatophagoides pteronyssinus Trouessart 1897”. De 
persoonsnaam en jaar kunnen ook tussen haakjes staan, dat wil zeggen dat er in het 
verleden iets is veranderd in de naam van deze soort. Bij deze soort is dat het geval, en 
wordt het dus Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart 1897).  
 
Niet alle componenten staan er altijd bij genoemd, de auteur en het jaartal (‘Trouessart 
1897’ in dit geval) worden vaak weggelaten. Soms is het onbekend tot welke soort het 
specimen behoort, dan staat er bijvoorbeeld Dermatophagoides spec. Soms is alleen de 
familie van het diertje bekend (bijv. ‘Pyroglyphidae’), dan kan deze naam worden 
overgenomen.   

http://www.eol.org/
http://www.nederlandsesoorten.nl/
http://www.ubio.org/
http://gni.globalnames.org/


 
Meer informatie over wetenschappelijke naamgeving kunt u nalezen 
op: http://science.naturalis.nl/collections/schatten‐van‐ncb‐naturalis/naamgeving 
 
 
Wat als de wetenschappelijke naam afgekort is? 
Afgekorte wetenschappelijke namen zoals 'Deuterosm. repandus' worden op die manier 
genoteerd, dus niet (de eigenlijke naam) 'Deuterosminthurus repandus' invoeren.  
 
 
Wat als er geen wetenschappelijke naam van het diertje op het label staat?  
Als er geen wetenschappelijke naam van het diertje in het preparaat op het label staat, 
voert u “####” in bij de velden wetenschappelijke naam en auteur en jaar. Als er maar 
één wetenschappelijke naam op het etiket staat, kan deze naam toch ook die van de 
gastheer zijn. Controleer dus goed of een wetenschappelijke naam die van het diertje is, 
of die van de gastheer. Dit kan bijvoorbeeld op www.eol.org, www.ubio.org 
or www.nederlandsesoorten.nl. Handig is ook ‘Google afbeeldingen’.  
 
 
Wat moet ik doen als er twee wetenschappelijke namen op het etiket staan? 
 
Dit komt voor bij de preparaten met mijten. De ene naam (vaak op het linker etiket) is 
die van het geprepareerde diertje, de andere die van het dier waarop de mijt 
aangetroffen is: de gastheer (vaak op het rechter etiket). De naam van de gastheer staat 
regelmatig bij de verzamelinformatie in de buurt, zoals vindplaats en verzamelaar.  
 
De naam van de gastheer wordt vaker afgekort weergegeven, zonder de auteur en jaar 
combinatie, dan de naam van het geprepareerde diertje. Naast de wetenschappelijke 
naam van de gastheer staat soms ook de naam in de landstaal (Nederlands, Frans).  
 
Als u zeker wilt weten welke naam van het geprepareerde diertje is en welke die van de 
gastheer, kunt u de de naam invoeren in een zoekmachine (Google afbeeldingen) of op 
de websites www.eol.org, www.ubio.org en, in geval van in Nederland gevonden 
soorten, op www.nederlandsesoorten.nl. Wanneer het resultaat een soort is die niet in 
een preparaat past (zoogdier, vogel, plant etc). is dat duidelijk de gastheer en moet de 
andere naam die van het geprepareerde diertje zelf zijn. 
 
 
Er zitten meerdere soorten in het preparaat, hoe voer ik dat in? 
Als er meerdere soorten in het preparaat zitten gebruikt u de Opmerkelijk knop. U voert 
de eerste wetenschappelijke naam in. Dit is alleen het geval als er meerdere soorten 
mijten of springstaarten in het preparaat zelf zitten, dus niet als er twee 
wetenschappelijke namen op het etiket staan waarvan één de gastheer is.   
 

http://science.naturalis.nl/collections/schatten-van-ncb-naturalis/naamgeving
http://www.eol.org/
http://www.ubio.org/
http://www.nederlandsesoorten.nl/
http://www.eol.org/
http://www.ubio.org/
http://www.nederlandsesoorten.nl/


 
Er staat “Sporozoa” of een ander vergelijkbare opmerking op het etiket.  
Deze preparaten mogen via Opmerkelijk gemeld worden. Dit is nuttige informatie waar 
sommige onderzoekers specifiek naar zoeken. Zulke opmerkingen slaan op andere 
organismen die mede in het preparaat ingesloten zijn ‐ of omdat het object niet goed 
schoon was, of omdat het organismen zijn die zich hechten aan andere organismen zoals 
parasieten, symbioten en in dit geval sporen.  
 
Deze informatie kan niet ingevoerd worden in het aangeboden invoerformulier. Vandaar 
dat we graag willen dat in dit soort gevallen het preparaat als Opmerkelijk wordt 
gemeld. 
 
 
Wat moet er met ‘Type A’, ‘Type B’, ‘Type C’ achter de wetenschappelijke naam? 
Op de etiketten staan soms opmerkingen zoals ‘type A’ achter de wetenschappelijke 
naam. Dit zijn niet dezelfde soort types als de gevraagd bij het veld 'type' (holotype, 
paratype etc.) en wordt daar ook niet aangegeven (‘geen type’). Dit soort ‘type A’, ‘type 
B’ slaat op verschillende verschijningsvormen van dezelfde soort. Sommige soorten 
kunnen er anders uitzien onder invloed van de omgeving (nat of droog, bijvoorbeeld). 
De ene verschijningsvorm heeft dan de toevoeging ‘type A’ gekregen, een andere ‘type 
B’, een derde ‘type C’. Dit wordt genoteerd als onderdeel van de naam.  
De soort ‘Metaphorura affinis (Börner) type A’ wordt dan: 
Wetenschappelijke naam: Metaphorura affinis type A 
Auteur en jaar: (Börner) 
 
 
Wordt een vraagteken achter de wetenschappelijke naam overgenomen? 
Ja, deze wordt overgenomen in het veld wetenschappelijke naam, zoals het op het etiket 
geschreven staat. Een vraagteken achter de wetenschappelijke naam betekent dat de 
determinatie niet zeker is. ‘P. vulgaris’ = P. vulgaris maar ‘P. vulgaris?’ = mogelijk P. 
vulgaris. Ze zijn in dat geval dus niet zomaar dezelfde soort en dat moet in de database 
zichtbaar zijn.  
 
 
Er staat een ± in de wetenschappelijke naam 
Dit mag vertaald worden als een ‘?’ achter de wetenschappelijke naam. Dus bij 
‘Euphorbia ± helioscopa’ wordt als wetenschappelijke naam ingevuld ‘Euphorbia 
helioscopa?’. 
 
Friesea (Polyacanthella) coiffaiti: wat is dat wat tussen haakjes staat? 
Een naam die tussen haakjes, tussen het genus en de soortsnaam in staat, is een 
subgenus. Dit is een extra laag in de naamgevingshiërarchie. Deze naam wordt gewoon 
overgenomen, het is een deel van de wetenschappelijke naam. 
 



Auteur + jaar 
 
Welke achternaam hoort in welk veld?  

Functies  Te herkennen aan  Betekenis  Invoeren 

Verzamelaar  Leg; coll.; c.  De naam van de verzamelaar staat vaak op 
het rechteretiket, in de buurt van de andere 
verzamelinformatie zoals vindplaats en 
verzameldatum. Er kunnen ook meerdere 
verzamelaars zijn. De naam is soms 
voorgedrukt op het etiket.  
 
Bij zowel een leg.‐naam als een coll.‐naam, 
heeft de leg. naam voorrang. Coll. wordt 
dan niet ingevuld, alleen als er toevallig ook 
een code achterstaat: dan mag het in het 
geheel bij Oude Code.  

De naam komt 
bij verzamelaar. 
De afkortingen 
‘leg.’, ‘coll.’, ‘c.’ 
worden niet 
overgenomen! 

Determinator  Det.  De determinator (degene die het exemplaar 
benoemd heeft als van een bepaalde soort) 
staat vaak linksonder, onder de 
wetenschappelijke naam van het preparaat. 
De naam van de determinator wordt vaak 
gevolgd door een jaartal, dit is de datering 
van de determinatie. Dit is altijd een latere 
datum dan de verzameldatum en ook later 
dan het jaartal dat bij de auteur van de 
soort staat.  

Nee 

Auteur  Direct achter 
wetenschappelijke 
naam 

De auteur van de soortsnaam staat direct 
achter de wetenschappelijke naam, met 
vaak direct erachter een jaartal. Dit is de 
persoon die de diersoort heeft ontdekt en 
zijn naam gegeven.  

Bij auteur + jaar 

Naam van de 
gebruikte 
vloeistof 

Hoyers  Met de naam “Hoyers” is niet de 
achternaam van een bij het preparaat 
betrokken persoon bedoeld. Dit is de naam 
van de vloeistof die gebruikt is om het 
diertje in het glaspreparaat in te bewaren. 
Het hoeft dus niet ingevoerd te worden.  

Nee 

 
 
Moeten de haakjes om de auteur worden overgenomen? 
Ja, haakjes om de auteursnaam worden overgenomen.  

 
 



Geslacht 
 
Er staan twee geslachtstekens achter elkaar: ♀♀ 
Twee keer hetzelfde geslachtsteken betekent ‘meervoud’, dus ♀♀ betekent ‘vrouwtjes’. 
'Mm, vv, nn’ betekent ‘mannetjes, vrouwtjes en nymphen’. De precieze hoeveelheid 
exemplaren wordt hiermee niet aangegeven: het veld aantal kan daarom niet ingevuld 
worden.  
 
 

Type 
 
Wat is een type? 
Als een specimen een type is, betekent dit dat dit exemplaar gebruikt is om de soort te 
beschrijven en de naam te geven. Er zijn meerdere soorten types. Bij het invoeren kunt 
u uit een lijstje het type kiezen dat op het preparaat staat genoteerd. Indien er wel een 
type genoemd wordt, maar deze niet overeenkomt met één van de 
keuzemogelijkheden, kiest u voor de optie ‘type’.  
 
Het belangrijkste type is het holotype, het voorbeeldexemplaar waarop de soort 
beschreven is. Het allotype is een exemplaar van een ander geslacht dan het holotype‐
exemplaar. Er kunnen ook meerdere exemplaren gebruikt zijn voor de soortbeschrijving 
naast het holotype, deze ‘hulptypes’ zijn paratypes. De soortbeschrijving kan ook 
gebaseerd zijn op meerdere exemplaren in gelijke mate zonder dat er een holotype is 
aangewezen, deze heten dan syntypes. Als vervolgens één van de syntypes toch 
specifiek uitgekozen wordt, wordt deze lectotype genoemd. De overige syntypes heten 
dan paralectotype. Cotype is een oude naam voor zowel syn‐ als paratype. Bepaalde 
diersoorten kennen verschillende stadia waarin ze er heel anders uitzien (rups, pop, 
vlinder). Deze stadia kunnen vertegenwoordigd zijn in een type‐serie, en heten dan 
hapantotype. Er zijn ook situaties bekend waarbij het holotype en de syntypes allemaal 
verloren zijn gegaan, bijvoorbeeld door brand. In dat geval wordt er een nieuw 
exemplaar als type aangewezen, het neotype. Een topotype tenslotte is geen officieel 
type, en staat daarom niet in de typelijst. 
 
Type‐exemplaren worden traditioneel herkenbaar gemaakt door een kleurcode te 
gebruiken. Dit kan zijn met een los stickertje, de kleur van de tekst of de kleur van het 
etiket zelf. Rood is een veel gebruikte signaalkleur hiervoor. Echter, niet alle etiketten 
met een rode tekst of sticker zijn type‐exemplaren: dit is alleen het geval als het woord 
‘type’ erop geschreven staat.  
 
Meer informatie over types en wetenschappelijke naamgeving kunt u vinden op 
www.science.naturalis.nl/collections/schatten‐van‐ncb‐naturalis/naamgeving 



 
 
Wat is een topotype?  
Op sommige etiketten is ‘topotype’ geschreven. Dit type staat niet in de lijst met types. 
Het geeft een exemplaar aan die op dezelfde plaats (topo) is gevonden als de type‐
exemplaren van de soort. Daarmee zijn ze veel minder belangrijk dat een holotype of 
paratype, het is ook geen officieel type. Ze mogen aangegeven worden door het niet 
gespecificeerde ‘type’ uit de typenlijst te kiezen.  
 

 
Gastheer 
 
 
Er staat aangegeven op welk deel van het lichaam van de gastheer de mijt is 
aangetroffen. 
Er kan vastgelegd zijn op welk lichaamsdeel van de gastheer een mijt is aangetroffen 
met opmerkingen zoals ‘ear’, ‘buik’, ‘front leg ventral’. Deze informatie wordt niet 
overgenomen.  
 
 
Ik ben  het ♂ symbool tegengekomen achter de gastheer, moet ik dat ook overnemen? 
Nee, deze informatie hoeft niet geregistreerd te worden. 
 

 
Op sommige etiketten staat rechts boven de gastheer een geslachtsaanduiding terwijl 
deze vermoedelijk op het preparaat‐diertje slaat, moet dit overgenomen worden? 
In dit soort gevallen wordt het geslacht niet ingevuld, omdat het niet zeker waar de 
informatie bij hoort. Er komen toch wat aannames bij kijken, en geen info is beter dan 
foute info.  
 

 
Vallen planten ook onder gastheer of kunnen alleen dieren de gastheer zijn? 
Ook planten kunnen gastheer zijn, maar alleen bij mijten. Springstaarten leven nooit 
parasitair en kunnen dus geen gastheer hebben. Als er toch informatie over een plant op 
een springstaartetiket staat, is dit informatie over de leefomgeving. Dit kan bij 
vindplaats worden ingevuld.  

 
 
 
 
 
   



Land 
 
 
Wat hoort er allemaal bij land? 
In het veld land wordt alléén de naam van het land dat op het etiket genoemd staat 
ingevuld. Als er ook een regio bij wordt genoemd, wordt deze ingevuld bij vindplaats. Als 
er geen land op het etiket staat, laat u dit veld leeg, ook als het duidelijk is om welk land 
het gaat.  
 
 
Als er een Nederlandse plaats op het etiket staat zonder landaanduiding, moet er dan 
toch ‘Nederland’ ingevoerd worden bij land?  
Nee, het land wordt alleen ingevuld als het op het etiket genoemd staat.  
 
 
Uit welke landen is de collectie afkomstig? 
Naturalis is een Nederlands instituut en een groot deel van de totale collectie is daarom 
uit Nederland en omringende landen afkomstig. Wegens de historische connectie met 
Indonesië, Suriname en het Carïbisch gebied heeft Naturalis ook grote deelcollecties uit 
die regio’s. Daarnaast zijn er gerichte expedities naar andere plekken geweest. Alle drie 
de grondleggers van de mijtencollectie hebben veel in Nederland verzameld, wat zijn 
weerslag heeft gehad op de opbouw van de collectie. Daarnaast is een substantiële 
groep mijten verzameld in Nieuw‐Guinea. Ook in de collectie van de springstaarten is 
veel materiaal afkomstig uit Nederland zelf. Daarnaast zijn er expedities naar 
Griekenland geweest om daar te verzamelen.  
 
In het verleden zijn landsgrenzen anders gelegd en landsnamen veranderd. In het veld 
land wordt de naam overgenomen zoals het op het etiket staat. In combinatie met de 
verzameldatum is later te achterhalen welk gebied precies bedoeld werd.  
 

Vindplaats  
 
 
Wat is de vindplaats?  
De vindplaats verwijst naar de directe omgeving waar verzameld is. Hiervoor kan de 
naam van de plaats of de gemeente gebruikt zijn, maar ook een omschrijving van het 
soort vindplaats (“boerderij”). Regio‐aanduidingen horen ook bij de vindplaats. 
Omgevingsomschrijvingen (“vochtig weiland”, “nest”) worden na een puntkomma 
achter de topografische informatie gezet.  
 
Vaak, maar niet altijd, staat er een vindplaats op het etiket. Staat er een land op het 
etiket? Dan staat de vindplaats er vaak net voor of net achter. Als er geen informatie 
over de vindplaats te vinden is, dan kunt u het veld gewoon leeg laten.  



 
 
Wat hoort er allemaal bij vindplaats?  
In vindplaats kunt u alle locatie‐informatie invullen die u kunt vinden, het kan dus 
uitgebreid en divers worden ingevuld. Bij land voert u echt alleen het land in. Alle 
overige locatie‐informatie komt in vindplaats. Dit geldt ook voor informatie over hoogte, 
oftewel altitude (alt.). Dit wordt genoteerd zoals het op het etiket staat, bijvoorbeeld 
“Htes‐pyr Gavarnie, M.de Coremély alt 1350m”.  Informatie over struiken waarop het 
diertje is aangetroffen etc. wordt in dit veld ingevuld, maar wel gescheiden van de 
topografische informatie door een puntkomma (;). Dus: “Htes‐pyr Gavarnie, M.de 
Coremély alt 1350m;onderste bladeren struik”.  
 

Verzameldatum 
 
 
Er staan meerdere data op het etiket, welke is de verzameldatum? 
Als er meerdere data op het label staan waarbij het niet duidelijk is welke datum 
waarvoor staat, gebruikt u de oudste datum. Meestal staat de verzameldatum in de 
buurt van de verzamelaar of vindplaats vermeld. Pas wel op dat u niet het jaartal dat bij 
de wetenschappelijke naam hoort invult. Als dit jaartal aanwezig is, staat het direct 
achter de Latijnse naam van het dier of zijn gastheer. Dit is het jaar dat de soort is 
beschreven en zijn naam heeft gekregen, en heeft dus niet specifiek iets met het 
exemplaar in het preparaat te maken.  
 

Verzamelaar 
 
 
Zowel een ‘leg.’ als een ‘coll.’ aanwezig op het etiket. 
Als zowel een leg. als een coll. aanwezig is op het etiket, wordt de naam achter leg. 
ingevuld bij verzamelaar, maar als er geen leg. aanwezig is en wel een coll. wordt de 
laatste ingevuld als verzamelaar. Als er zowel een persoonsnaam als een instituut als 
verzamelaar zouden kunnen gelden, wordt de persoonsnaam bij verzamelaar ingevuld. 
 
Leg. Is de afkorting van het Latijnse ‘legit’, wat ‘verzameld door’ betekent. Namen achter 
leg. zijn dus de daadwerkelijke verzamelaars. Coll. betekent ‘collectie’ en is dus niet 
altijd de verzamelaar zelf, maar vaak ook wel. Het verwarrende is dat sommige 
verzamelaars ‘coll.’ gebruiken als afkorting van ‘collector’ oftewel verzamelaar. Als er 
een instituut als coll. genoemd staat, is het duidelijk dat er ‘collectie’ wordt bedoeld en 
niet ‘verzamelaar’. Een instituut kan immers nooit zelf verzameld hebben, dit zal een 
medewerker van het insituut hebben gedaan. Expedities en excursies gelden wel als 
verzamelaar, bijvoorbeeld “Ent Exc. Z.M.A.”, oftewel de entomologische excursie van 
het Zoölogisch Museum Amsterdam is in combinatie met het jaar waarin dit plaatsvond 



de officiële verzamelaar van het materiaal. Het is dan vaak niet duidelijk welke 
deelnemer van de excursie welk materiaal precies heeft verzameld, en dat wordt op 
deze manier opgelost.  
 
Als er geen leg. genoemd wordt op het etiket, komt de coll. informatie het dichtste in de 
buurt bij de informatie over de verzamelaar. Bovendien kan de combinatie van coll. en 
een nummer (oude code) de unieke code van het preparaat zijn, waaronder deze in de 
boeken staat.  Kortom, als er geen expliciete 'leg.' aanwezig is, is 'coll.' het hoogst 
haalbare informatieniveau.  
 
 
Ent. exc., Ent. exc. Z.M.: wat moet hiermee? 
De afkortingen "ent. exc." en "ent.exc. Z.M." vormen samen met het jaartal de 
verzamelaar. Deze afkortingen staan voor entomologische excursie (Zoölogisch Museum 
Amsterdam). Tijdens deze excursies is het materiaal verzameld door de verschillende 
deelnemers, waarbij de excursie als geheel als verzamelaar aangemerkt is.  
 
 
Expedities: waar toevoegen? 
Expeditienamen worden bij de verzamelaar ingevuld. Als er ook een persoonsnaam als 
verzamelaar kan worden aangemerkt (door 'leg.'), dan worden beide opgenomen in het 
veld verzamelaar: eerst de persoon, dan een puntkomma, en dan de expeditie.  
 
Als er jaartallen of nummers direct na de expeditienaam staan, mogen die in het 
verzamelaarsveld worden ingevoerd. "Kimberley Exp. 3156" mag dus in het geheel bij 
verzamelaar worden ingevoerd.  
 

Aantal 
 
Waarom wordt het aantal exemplaren in een preparaat vastgelegd? 
Sommige preparaten bevatten één diertje, maar aan sommige preparaten zijn meerdere 
exemplaren  toegevoegd. Deze zijn tegelijk verzameld en hebben samen één 
vondstnummer gekregen. Het inventariseren van de hoeveelheid diertjes per preparaat 
is belangrijk voor de totale hoeveelheid exemplaren in de collectie en voor het effectief 
kunnen onderzoeken.  
 
Aantallen worden alleen overgenomen als het nummer expliciet vermeld is. De beestjes 
worden niet geteld.  
 



Oude code(s) 
 
 
Waar staan de oude codes voor? 
Verzamelaars en de instituten waarvoor ze verzamelden hebben vaak aan elk preparaat 
een nummer toegekend. Dit vergemakkelijkt de communicatie en kan verwijzen naar 
extra informatie die opgenomen is in een database of collectieboek. Naast de 
registratienummers zijn er ook andere nummers toegekend aan preparaten. Tijdens het 
verzamelen in het veld worden bijvoorbeeld tijdelijke veldnummers toegekend, deze 
kunnen op de preparaten terecht komen. Het is dus praktisch als zulke nummers ook 
worden ingevoerd. Hier is één veld voor beschikbaar, waar alle oude codes door een 
puntkomma gescheiden worden ingevoerd. De afkortingen zijn een deel van de code en 
worden dus ook ingevoerd. U vult hier niet het nieuwe registratienummer in, te 
herkennen aan de QR‐code (de vierkante barcode). 
 
 
Moeten de  'Med. Ecol.' + nummers bij oude codes?  
Ja.  

 
 
Andere vragen 
 

Wat betekent 4+4 of 6+6, 0+0, etc? 
Deze getallen op springstaartetiketten zijn het aantal 'ocelli' die aanwezig zijn op het 
diertje. Ocelli zijn enkelvoudige oogjes die in wisselende aantallen aan weerszijden van 
de kop zitten. De aantallen verschillen per soort. Als er diertjes gedetermineerd worden, 
is het handig als de ocelli geteld zijn. Dat is bij deze preparaten gebeurd, bij wijze van 
'voor‐determinatie'. Bij de groep Pseudosinella's, waar het hier om gaat, wisselt het 
aantal ocelli tussen de 0 en 8 aan elke kant.  
 
Deze aantallen hoeven niet te worden overgenomen. 
 
 
Er staat ‘bee hive’ op het etiket 
Dit kan worden ingevoerd onder vindplaats. Sommige mensen voeren dit bij gastheer in 
en dat is ook wel begrijpelijk: de mijt zal waarschijnlijk parasiteren op bijen. Om dit 
onder gastheer in te vullen zou de gastheer aangegeven moeten zijn als Apis mellifera, 
de honingbij. ‘Bee hive’, bijenkast, is meer een omschrijving van de plek en komt 
daarom onder vindplaats (na een puntkomma achter de topografische informatie).  
 
 
 
 



Waar kan “onder rottende bladeren” ingevuld worden? 
Dit kan bij vindplaats bijgevoegd worden, na een puntkomma, achter de topografische 
informatie.  
 
 
Wat is het nummer dat met een stift is geschreven? (bij mijten) 
Het met stift geschreven nummer op de mijtenetiketten in de vorm ‘184.35’ is een 
(veldboek‐) nummer van de verzamelaar Lukoschus. Dit mag bij oude codes. 
 
 
Hoe maak ik diakritische tekens? 
Hiervoor zijn twee mogelijkheden.  
Ten eerste kunnen alt‐codes gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld op deze website staat 
aangegeven: http://nl.wikipedia.org/wiki/Diakritisch_teken 
 
Ten tweede zijn onderstaande toetsenbordcombinaties te gebruiken:  
Voor de Mac: 
 
Trema: alt + u gevolgd door de letter waarop het trema moet, bijvoorbeeld ë 
Accent grave: alt + ` gevolgd door de letter, bijv. è 
Accent aigu: alt + e gevolgd door de letter, bijv é 
Accent circonflexe: alt + i gevolgd door de letter: ê 
Tilde: alt + n gevolgd door de letter: ñ 
C cedille: alt + c: ç 
 
Voor Windows hangt het van je instellingen af. Doorgaans werken de volgende 
toetsencombinaties: 
 
Trema: " gevolgd door de letter 
Accent grave: Ctrl + ` gevolgd door de letter 
Accent aigu: ' gevolgd door de letter 
Accent circonflexe: Shift + ^ (boven de 6) gevolgd door de letter 
Tilde: Ctrl + Shift + ~ gevolgd door de letter 
C cedille: Ctrl + c (werkt vaak niet: alt‐135 is een snel alternatief)    
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