
Digitale archief
De basisgedachte achter het digitale 

archief is dat alle rapporten (in de breed-

ste zin van het woord) die de deelnemer 

heeft opgevraagd (of nog kan opvragen) 

permanent in de database worden op-

geslagen. Vanzelfsprekend vallen daar  
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de reguliere rapporten onder, maar ook 

documenten als uitslagenformulieren, 

evaluatierapporten, tussenrapporten, 

statistiekrapporten etc.

Rapporten kunnen door de deelnemer 

worden opgevraagd, maar worden ook 

vanuit het CFB (Centraal Facilitair 

Bureau) centraal aangemaakt nadat de 

rapportage door de sectie is vrijgegeven. 

De deelnemer ontvangt daar ook een 

e-mail over met de melding dat het  

rapport gereed is.

In figuur 1 ziet u het menu dat verschijnt 

bij het aanklikken van een ronde met 

daarin sinds januari 2008 ook de menu-

keuze “Archief ”. In datzelfde menu zijn 

ook de keuzes voor de rapporten en  

formulieren zichtbaar.

Het aanklikken van bijvoorbeeld de 

menukeuze “Uitslagenformulier” zal 

altijd het meest actuele formulier op-

leveren: na het invoeren van uitslagen 

wordt er altijd onmiddellijk een nieuwe 

versie van het formulier aangemaakt. 

Ook na het herhaald opnieuw invoeren 

van uitslagen wordt er telkens een nieuw 

formulier aangemaakt en gearchiveerd. 

Echter, zolang dit opnieuw aangemaakte 

formulier niet wordt opgehaald door de 

deelnemer, zullen oudere, niet-opgehaal-

de exemplaren worden overschreven 

door het meest actuele. Op deze wijze 

wordt een archief gevormd van ingevoer-

de uitslagen en kan precies worden  

nagegaan op welke tijdstippen uitslagen 

zijn gewijzigd en wat deze uitslagen  

destijds waren.

Van elk document waarvan meerdere  

versies beschikbaar zijn, kan de lijst  

Bij de release van QBase die in januari 2008 

beschikbaar kwam, zijn de eerste stappen zicht-

baar geworden van het nieuwe digitale archief. 

Inmiddels is de laatste hand gelegd aan het 

rapportagedeel van dit archief. In deze nieuws-

brief wordt stilgestaan bij het gebruik en de 

mogelijkheden van dit archief.

“uitgeklapt” worden en worden de data en 

tijdstippen van de diverse versies getoond.

In figuur 2 wordt een (fictief ) voorbeeld 

getoond van de documenten die beschik-

baar zijn voor een deelnemer aan de 

rondzending “Bloed/darm parasieten”. 

Te zien is dat er 3 soorten rapporten 

gearchiveerd en beschikbaar zijn:

P	 Vragenformulier, opgevraagd direct 

na het ontvangen van de monsters

P	 Drie uitslagenformulieren. Het eerste 

is opgevraagd om als werklijst te 

gebruiken, het tweede en derde zijn 

later aangemaakt na het invoeren en 

wijzigen van de uitslagen.

P	 Twee rapporten. Het eerste is aan-

gemaakt op 12 februari 2008. Het 

tweede op 18 februari 2008, nadat  

de scores zijn aangepast na opmer-

kingen van deelnemers (uiteraard ook 

fictief ). Het feit dat dit te maken heeft 

met het aanpassen van de scores is 

door het CFB aangegeven in het 

opmerkingveld onderaan het scherm.

Daarnaast wordt ook een drietal  

documenten op het scherm getoond, die 

centraal vanuit de sectie beschikbaar zijn 

gesteld. In dit voorbeeld de bijsluiter bij 

de monsters, een aankondiging van een 

gebruikersdag en het bijbehorende 

inschrijfformulier.

In het scherm worden documenten die 

nog niet zijn gedownload vet en met een 

gesloten envelop weergegeven. Zodra 

deze zijn opgehaald, wordt een normale 

weergave en een open envelop getoond.

De documenten die niet deelnemer-

specifiek zijn, worden met een rode kleur 

weergegeven.

	figuur 1 : Menukeuze



In figuur 3 wordt een voorbeeld getoond 

van het archief van een ronde van de 

Combi Algemene Chemie. Voor deze 

rondzending zijn veel rapporten “op maat” 

opvraagbaar. De verschillende rapport-

soorten worden zoveel mogelijk gebundeld 

om het overzicht te behouden. In het 

opmerkingenveld wordt beknopt aan-

gegeven (zoals in figuur 2) wat de inhoud 

van elk van de rapporten is, bijvoorbeeld 

de bepaling of het controlemateriaal waar 

het rapport betrekking op heeft.

	 figuur 3: Gearchiveerde rapporten  

Combi Algemene Chemie

Opnieuw opmaken rapport
Op het archiefscherm bestaat de moge-

lijkheid om een rapport opnieuw aan te 

laten maken. De noodzaak hiervoor 

bestaat zelden, omdat na vrijwel elke wij-

ziging de relevante rapporten opnieuw 

worden aangemaakt en daarna als een 

recentere versie beschikbaar zijn. Omdat 

vanuit documentatie oogpunt duidelijk 

moet zijn wat de reden is dat er meerdere 

versies van een rapport bestaan, wordt na 

het indrukken van de knop “Opnieuw 

aanmaken” een tussenscherm getoond 

(zie figuur 4), met daarin de (verplichte) 

mogelijkheid om aan te geven wat de 

reden van dit opnieuw aanmaken van het 

rapport is geweest. Deze opmerking 

wordt vervolgens getoond in het opmer-

kingenveld onder aan het scherm.

	figuur 4: Opnieuw laten samenstellen document

Nadat u als gebruiker het document 

opnieuw heeft laten aanmaken, wordt 

het “in bewerking zijn” aangegeven met 

een hamer als symbool (figuur 5a). 

Het scherm ververst zich vervolgens elke 

15 sec. Na het gereedkomen is de her- 

ziene versie zichtbaar als een nieuwe 

regel in de lijst met rapporten (figuur 5b).

	 figuur 5a: Opnieuw laten aanmaken 

“Tussenrapport B”

	 figuur 5b: Als 5a nadat het rapport beschikbaar 

is gekomen.

Automatisch aanmaken  
nieuw document
Als er na het opvragen van bijvoorbeeld 

een uitslagenformulier wijzigingen of 

toevoegingen zijn, wordt er automatisch 

een nieuw formulier aangemaakt. Als de 

wijzigingen erg groot zijn, wordt dat niet 

onmiddellijk verwerkt, doch ‘s nachts na 

00:00 uur. 

Toekomst
Het hier geschetste archief is volledig 

operationeel voor zover het de rapporten, 

formulieren etc. betreft. Het op deze 

wijze beschikbaar stellen van de door de 

sectie aangeleverde informatie zal in een 

volgende fase worden geïmplementeerd, 

maar QBase is daar wel op voorbereid. 

Alle getoonde opties zijn beschikbaar in 

QBase versie 4.3.6.0, die gepland is om 

eind maart beschikbaar te zijn. 

De versie die in februari beschikbaar is 

gekomen (4.3.4.0) bezit wel de belang-

rijkste functies, maar bijvoorbeeld niet 

het opnieuw aan laten maken van de 

rapporten.

	figuur 2: Gearchiveerde rapporten rondzending parasitologie.
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