
Waarom Access 
Voor velen is het verschijnsel van de relationele database een brug te ver. Voor het opslaan en analyseren van gegevens neemt men zijn toevlucht tot Excel. 

Excel heeft inderdaad een uitgebreid pakket aan middelen waarmee gegevens kunnen worden onderworpen aan allerlei soorten analyses. Bovendien is het 

onderhoud van reeksen gegevens sinds Office 2007 sterk verbeterd in vergelijking met de vorige versies van Excel. Ook de uitbreiding van het werkblad van 

de traditionele 65536 rijen bij 256 kolommen naar maar liefst 1.048.576 rijen en duizenden kolommen staat het beheer van méér data toe dan in het 

verleden mogelijk was. 

Toch ontkomen velen er niet aan om op een bepaald moment de overstap naar Access te maken. De belangrijkste tekortkoming van Excel is dat men in 

principe de gegevens opslaat in één tabel. Er wordt in dit verband wel gesproken van een ‘platte database’. U kunt in Excel natuurlijk wel tabellen koppelen 

met opzoekfuncties als VERT.ZOEKEN (VLOOKUP), maar het resultaat is dan toch altijd weer dat de gegevens uit de tweede (opzoek)tabel via een formule in 

de eerste tabel komen te staan. Bij grote tabellen betekent dit veel formules voor Excel en dus vertraging van het werkboek. 

In Acces maakt u een relationele database. Dit betekent dat de relevante gegevens in daartoe ontworpen tabellen worden geplaatst. Het is aan de 

ontwerper van de database om tussen de verschillende tabellen relaties te leggen. 

Een voorbeeld uit de praktijk moge deze bovenstaande cryptische bewoordingen wellicht verduidelijken. Stel u een situatie voor waarbij een diëtiste advies 

verstrekt aan haar cliënten. Zij begeleidt de cliënten en doet regelmatig een aantal fysieke metingen ( o.a. bloeddruk en gewicht) om de mensen op de 

hoogte te houden van de vooruitgang die zij boeken en om eventueel aanpassingen te doen het gevolgde dieet. 

Wanneer zij haar gegevens in Excel gaat opslaan, dan zal zij in een werkboek een blad wijden aan de algemene gegevens van de cliënten. Er wordt een tabel 

gemaakt waar zij deze gegevens kan invoeren en er kunnen tegelijkertijd ook meteen een aantal berekeningen worden gemaakt. 

In de onderstaande afbeelding ziet u een begin van de lijst met cliëntgegevens van de diëtiste. 



 

U ziet wellicht ook dat u in Excel tegenwoordig een formule kunt maken die verwijst naar de kolomkoppen in de tabel. Om de leeftijd van aanmelding uit te 

rekenen is er een formule gemaakt die rekent met de velden [dd_aanmelding] en [gebdatum]. 

Op deze wijze kunnen er gegevens van meer dan 1 miljoen cliënten worden opgenomen in een werkblad van Excel. Meestal is dat natuurlijk ruimschoots 

voldoende. U ziet dat Excel uitstekend is toegerust voor het verwerken van een ‘platte ‘database’. De problemen onstaan pas wanneer de dietiste ook de 

gegevens van de huisarts van de cliënten wil gaan opnemen. Er kan natuurlijk een extra kolom aan de tabel worden toegevoegd ‘Huisarts’, waar dan de 

naam van de arts ingevoerd kan worden. En nu beginnen de problemen pas echt. Want de naam van de arts is natuurlijk niet voldoende. Ook het adres, 

email en telefoonnummer dienen te worden toegevoegd.  

 

De tabel wordt steeds breder. Bovendien wordt het onderhoud van de gegevens steeds complexer. Wanneer twee cliënten dezelfde huisarts hebben, 

moeten de gegevens van de arts twee maal worden ingevoerd. Wie garandeert u dat dat altijd consequent op de juiste geschiedt. De ene dag vult de 

diëtiste misschien bij de naam van de huisarts in ‘dr. De Vries’ en een week later misschien ‘S. De Vries’. Misschien is er in dezelfde plaats nog een dokter 

met de naam De Vries? Wat gebeurt er dan wanneer het adres van een arts aangepast moet worden? Hoe weet de diëtiste zeker dat ze alle 

huisartsadressen bij de cliënten op de juiste wijze heeft aangepast? Of nog ingewikkelder: Wat moet er gebeuren wanneer de praktijk van een huisarts 

wordt overgenomen door een nieuweling en sommige patiënten overstappen naar een andere huisarts? 

In plaats van de gegevens van de huisartsen in de tabel met de cliënten op te slaan is het beter om in het Excel werkboek de gegevens van de artsen op een 

ander blad op te nemen. 



 

Het voordeel hiervan is dat de gegevens van een arts slechts één keer ingevoerd moeten worden en niet bij elke cliënt. Onthoud, elke keer wanneer 

gegevens met de hand moeten worden ingevoerd bestaat er een kans op een typfout (bijvoorbeeld in een telefoonnummer). Het is alleen dáárom al 

belangrijk om het aantal ‘invoermomenten’ zo veel mogelijk te beperken. 

Door de gegevens in verschillende tabellen op te slaan wordt het aantal kansen op typfouten enorm verminderd, maar een ander probleem dient zich 

meteen aan. Hoe weet de diëtiste welk telefoonnummer ze moet intoetsen wanneer ze overleg met de huisarts van een patiënt noodzakelijk acht? Ze zou 

het adres van de arts in de tabel met de patiëntgegevens kunnen toevoegen en vervolgens met de functie ZOEKEN het telefoonnummer van de arts kunnen 

toevoegen. Bekijk de onderstaande afbeelding van deze oplossing. 

 

Met de functie LOOKUP (ZOEKEN) kunt u informatie uit een andere tabel aan de hoofdtabel toevoegen. De consequentie is dan wel weer dat de tabel met 

de cliëntgegegvens weer breder wordt. Een voorwaarde voor het gebruik van de functie ZOEKEN is dat de zoeklijst (in dit geval de adressen van de artsen) 

oplopend gesorteerd is! Gaat onze diëtiste in de tabel met de artsgegevens een nieuwe arts toevoegen, dan moet ze niet vergeten om de lijst telkens weer 

te sorteren, anders levert de functie ZOEKEN een verkeerd antwoord. Ook deze oplossing is dus foutgevoelig. 

Tot zover is het diëtiste gelukt om de gegevens van haar cliënten en informatie van de artsen samen in een Excel-werkboek op te slaan. Het is haar taak om 

in overleg met de cliënten een dieet samen te stellen om de mensen op het gewenste gewicht te krijgen bij een normale bloeddruk. Bovendien wil ze het 



effect van een bepaald dieet meten. Wanneer ze over een langere periode contact heeft met een cliënt, wil ze de ontwikkeling van het gewicht registreren. 

Daartoe zal ze een tabel met informatie van een patiënt, een datum, het gewicht, de bloeddruk en van het dieet moeten ontwikkelen.  

  

U begrijpt het al: zijn er twee cliënten met dezelfde achternaam, dan wordt het moeilijk om te bepalen op welke cliënt een meting betrekking heeft. Ook is 

het foutgevoelig om telkens een naam en het dieettype te moeten typen in de tabel. De tabel zal bij een florerende praktijk al snel duizenden rijen bevatten 

en het wordt daarmee erg lastig om bijvoorbeeld de ontwikkeling van het gewicht bij een cliënt in een keurige lijn-grafiek weer te geven.  

U ziet aan de hierboven geschetste situatie, dat u in Excel uitstekend allerlei gegevens kunt opslaan, maar dat er problemen ontstaan bij de verbinding 

tussen verschillende tabellen. Dat is nu juist waar Access zo sterk in is. In Access bouwt u namelijk een Relationeel Database Management Systeem 

(RDBMS). U kunt in Access ook bepalen wat het soort relatie is tussen de verschillende tabellen. Wanneer u zelf even goed nadenkt over de situatie van de 

diëtiste, dan zult u concluderen dat de relatie tussen de artsentabel en de cliëntentabel is van het type één-op-veel. Eén arts kan veel patiënten hebben. 

Ook de relatie tussen de patiëntentabel en de metingentabel is van het type één-op-veel. Bij één patiënt vinden veel metingen plaats. De één-op-veel-

relatie tussen tabellen in een RDBMS is het meest voorkomende relatietype. Wanneer u dit op u in laat werken, dan zult u ook inzien dat de werkelijkheid 

inderdaad is weer te geven in één-op-veel relaties. Eén klas heeft veel leerlingen. Eén leerling maakt veel toetsen. Eén klant kan veel bestellingen doen. Eén 

leverancier kan veel producten leveren. Eén automerk maakt veel types. Eén muziekband maakt veel nummers. Eén auteur schrijft veel boeken. Eén 

postcodegebied heeft veel huisnummers. In al dit soort situaties  en in nog heel veel andere dient u uw gegevens in te voeren in een relationele database.   

Op het moment dat u bij het beheer van uw gegevens merkt dat u iets invoert wat u eerder ook al eens hebt ingevoerd, dan bent u verkeerd bezig. Een 

typfout is immers zo gemaakt. Om de kans op fouten zo veel mogelijk te beperken dient u uw gegevens in te voeren in een RDBMS, waarbij in een tabel 

eenmalig unieke waarden worden ingevoerd. Een tabel houdt zich zoveel mogelijk bezig met één zaak. Bij een database over leveranciers en artikelen, hebt 



u minimaal drie tabellen. Een tabel voor de leveranciers, een tabel voor de artikelen en een tabel voor bestellingen. Het proces waarbij u de database zo 

inricht dat elke tabel ontworpen is voor het opslaan van slechts één categorie gegevens wordt ‘Normalisatie’ genoemd. 

Een RDBMS kent verschillende objecten. Het object ‘Tabel’ is er om gegevens op te slaan. Het object ‘Formulier’ verzorgt de interactie tussen tabel en 

gebruiker. Met het object ‘Query’ kunt u analyses maken van de database. Het object ‘Rapport’  kan de informatie uit de database op een prettige wijze op 

papier afdrukken.  

In de basiscursus Access leert u met deze 4 objecten werken en bent u in staat om uw eigen RDBMS te ontwikkelen. Heeft u tot nu toe steeds uw gegevens 

in Excel ingevoerd, dan hoeft u niet alles overnieuw in te voeren. U kunt uw huidige Excel tabellen importeren in Access. 


