
PLATFORM ECOTOX 
 
Voor het project Platform Ecotox is een database opgezet. In deze database worden personen en 
bedrijven ingevoerd. Daarnaast worden projecten ingevoerd. Aan de projecten worden trefwoorden 
gekoppeld. Per project wordt toegevoegd welke persoon van welk bedrijf aan het project heft 
meegewerkt. Daarnaast wordt per project de penvoerder weergegeven. 
In de database kan gezocht worden op trefwoorden, projecten, personen en bedrijven. 
 
INVOERSCHERMEN 
 
Allereerst, bij het openen van de database, verschijnt het hoofdmenu. Hierin kan de invoer of uitvoer 
gekozen worden. 
 

 
 
TOEVOEGEN 
Er zijn verschillende toevoeg mogelijkheden. Allereerst worden bedrijven toegevoegd. Daarna, bij het 
toevoegen van personen kan uit een lijst bedrijven gekozen worden. Zo worden typfouten vermeden. 
In onderstaand scherm zijn de invoerparameters voor bedrijven te zien. 
 
Toevoegen bedrijf 

 
 



Toevoegen persoon 

 
 
Toevoegen trefwoorden 

 
 
Toevoegen projecten 

 
 
Bij project kan ook het soort project ingevoerd worden. Hiervoor wordt nog een tabel aan de database 
gekoppeld zodat een keuzelijst verschijnt. Gedacht wordt aan de keuzen: laboratorium studie, 
veldstudie, bureaustudie, haalbaarheidstudie, implementatie, pilot etc.  
 
Toevoegen trefwoord aan project 
Als eenmaal de projecten zijn ingevoerd, kunnen er trefwoorden aan gekoppeld worden. Hierbij moet 
telkens 1 trefwoord per project worden opgeslagen. Als een project meerdere trefwoorden heeft, moet 
het project meerdere keren geselecteerd worden om alle trefwoorden toe te voegen. 
 

 
 
Toevoegen persoon aan project 
Uiteindelijk kunnen personen die aan een project gewerkt hebben worden toegevoegd aan de 
projecten. Hierbij is het mogelijk aan te geven of het om de penvoerder van het project gaat of niet. 
 



 
 
 
 
WIJZIGEN  
Wanneer blijkt dat bepaalde gegevens niet kloppen of niet compleet zijn, kunnen ze via speciale 
schermen gewijzigd dan wel aangevuld worden.  
 
Wijzigen bedrijf 

 
 
Wijzigen persoonsgegevens 

 
 
Wijzigen trefwoorden 
Als bepaalde trefwoorden niet kloppen kunnen ze gewijzigd worden. Ook kunnen hier trefwoorden 
verwijderd worden. Op dit moment kunnen trefwoorden alleen verwijderd worden als ze niet gekoppeld 



zijn aan een project. (overigens is het via de tabellen wel mogelijk te wijzigen maar niet via dit 
invoerscherm) 

 
 
Wijzigen projecten 

 
 
 
OVERZICHTEN 
Als eenmaal alles is ingevoerd, kunnen overzichten worden opgevraagd. 
 
Overzicht van bedrijven die in de database opgeslagen zijn 

 
 
Omdat de tabel vrij lang is, was het niet mogelijk deze in zijn geheel op de pagina te krijgen. 
 



Overzicht van personen die zijn opgeslagen in de database 

 
 
Ook hierbij geldt dat de tabel te groot is om op 1 pagina weer te geven. 
 
Overzicht trefwoorden 

Trefwoord 
baggerspecie 
bioaccumulatie 
bioaccumulatie gemeten 
bioaccumulatie theoretisch 
bioassays 
bioassays algemeen 
bioassays bacteriën 
bioassays dieren 
bioassays planten 
biologische afbraak 
cadmium 
landbodem 
macrofauna 
minerale olie 
minerale olie en PAK 
nematoden 
OCB 
PAK 
PCB 
regenwormen 
sediment 
TRIADE 
veldinventarisatie 
veldinventarisatie 
veldinventarisatie planten 
veldinventarisatie vogels 
veldinventarisatie wormen 
vogels 
waterbodem 
zink 
zware metalen 
zware metalen en minerale 
 
Bovenstaande trefwoorden zijn op dit moment opgenomen in de database. Indien dit niet compleet is, 
kan dit worden aangevuld. 
 



Overzicht projecten 

 
 
Op dit moment zijn alleen bovenstaande projecten ingevoerd. Dit is lang niet compleet maar dient als 
voorbeeld voor de database. 
 
ZOEKEN 
In de database kan op verschillende manieren gezocht worden. 
 
Zoeken op bedrijf 
Om per bedrijf te weten welke projecten zijn uitgevoerd, kan gezocht worden op bedrijf. 
 

 
 
Het gezochte bedrijf kan worden aangeklikt in de keuzelijst. Als het bedrijf gevonden is, kan door te 
klikken op Rapport een overzicht gekregen worden van de projecten waaraan dat bedrijf werkt of 
gewerkt heeft.  
 
 
 
Rapport 



 
 
Zoeken op personen 
Deze optie zal vermoedelijk niet vaak gebruikt worden en kan dan ook verwijderd worden indien 
wenselijk. 

 
 
rapport 



 
 
Zoeken op trefwoord 
Hierbij wordt gezocht op trefwoorden. Het is mogelijk te zoeken naar projecten die voldoen aan drie 
vaste trefwoorden (bijvoorbeeld: nematoden EN regenwormen EN bioaccumulatie). De trefwoorden 
worden geselecteerd via keuzelijsten. Op die manier wordt nooit een niet-bestaand trefwoord 
opgegeven en worden schrijffouten vermeden. 
 

 
 
rapport 
Bij het rapport worden nu nog alle partijen vermeld. Dit wordt nog veranderd in het vermelden van de 
penvoerder met alle adresgegevens en een lijst van personen per bedrijf zonder de adresgegevens. 
Hierbij is het duidelijk dat bij vragen over een project het best contact opgenomen kan worden met de 
penvoerder. 



 
 
 
Zoeken op project 

 
Via de keuzelijst kan een project geselecteerd worden. Via het rapport is de beschrijving en de 
contactpersoon van het project te zien. Via record set kan het e-mail adres van de contactpersoon 
geselecteerd worden zodat direct een mail gestuurd kan worden.  
 
Rapport 



 
 
record set 

 


