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VERT.ZOEKEN(zoekwaarde, tabelmatrix, kolomindex_getal, [benaderen]) 

VERT.ZOEKEN is niet ingewikkeld, maar u kunt eenvoudig onjuiste gegevens typen of andere fouten maken die leiden tot fouten in de formule. Deze pagina bevat tips 
voor het oplossen van problemen met de VERT.ZOEKEN-syntaxis. Op de volgende pagina's worden technieken beschreven voor het oplossen van #N/B-fouten, die het 
meeste voorkomen wanneer u een exacte overeenkomst zoekt. 

Onverwachte 

resultaten? 

 Bestaat deze waarde in de meest 

linkse kolom van de opzoektabel? 

Als dit niet het geval is, en het niet 

praktisch is om de kolom te 

verplaatsen, moet u een andere 

oplossing gebruiken, zoals INDEX 

en VERGELIJKEN. De fysieke positie 

van de kolom op het werkblad is 

niet belangrijk. Als de opzoektabel 

begint bij kolom R en eindigt bij 

kolom T, is kolom R de meest linkse 

kolom. 

 Komt de notatie van de 

zoekwaarde overeen met de 

notatie van de overeenkomende 

waarde in de opzoektabel? Fouten 

treden vaak op wanneer een van 

deze waarden niet de juiste notatie 

heeft. 

 Als u tekst gebruikt: hebt u 

aanhalingtekens rond de tekst 

geplaatst? Als u rechtstreeks tekst 

invoert (in plaats van een 

celverwijzing, zoals A2, te 

gebruiken), moet u 

aanhalingstekens gebruiken. 

 Gebruikt u een relatieve 

verwijzing (bijvoorbeeld 

A2:G145) wanneer een absolute 

verwijzing (bijvoorbeeld 

$A$2:$G$145) is vereist? Dit is 

belangrijk wanneer u de formule 

VERT.ZOEKEN naar andere cellen 

kopieert. In dit geval kunt u de 

opzoektabel het beste 

'vergrendelen' om misleidende 

resultaten te voorkomen. Als u 

snel wilt schakelen tussen 

verwijzingstypen, selecteert u het 

bereik dat u voor dit argument 

hebt ingevoerd en drukt u op F4. 

Het is nog beter om een 

gedefinieerde naam te gebruiken 

in plaats van een bereik. Voor 

namen worden standaard 

absolute celverwijzingen gebruikt. 

 Staat de opzoektabel op een 

ander blad of in een andere 

werkmap? Zo ja, wordt hier juist 

naar verwezen in dit argument? 

Controleer de bladnamen nog 

een keer, vooral als u heen en weer 

schakelt tussen bladen tijdens het maken 

van de formule. 

 Verwijst u naar de juiste kolom 

in de opzoektabel? U kunt  

bepalen welk getal dit moet zijn 

door naar rechts te tellen vanaf 

de eerste kolom in de opzoektabel. 

De eerste kolom telt als 1.  

 

Tel wel nauwkeurig. Als u er een 

kolom naast zit, wordt er niet 

altijd een fout weergegeven.  

Er worden dan echter mogelijk 

wel onjuiste gegevens  

geretourneerd, bijvoorbeeld 

verkoopcijfers voor maart in 

plaats van voor april.  

 Ziet u de fout #VERW!? Als dit 

het geval is, controleert u of het 

getal dat u voor dit argument 

opgeeft, niet groter is dan het 

aantal kolommen in de 

opzoektabel. 

 Hebt u de argumenten  omgewisseld? 

Gebruik ONWAAR voor een exacte 

overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer 

u zoekt naar een eigennaam of een 

specifieke productcode. Gebruik WAAR 

om de dichtstbijzijnde overeenkomst voor 

de zoekwaarde te vinden als er geen 

exacte overeenkomst bestaat, 

bijvoorbeeld wanneer u testscores 

toewijst aan een tabel met cijfers of 

inkomsten aan een tabel met 

belastingtarieven. 

 Als u WAAR gebruikt: zijn de waarden 

in de eerste kolom van de opzoektabel 

gesorteerd in oplopende volgorde (van A 

naar Z)?  Als dit niet zo is, ziet u mogelijk 

onverwachte resultaten. (Bij ONWAAR 

hoeft u niet te sorteren.) 

 Wordt de fout #N/B weergegeven als 

u ONWAAR gebruikt? In dat geval kan 

Excel geen overeenkomst vinden. Dit 

kan gebeuren als er geen overeenkomst 

bestaat, maar ook als er wel een 

overeenkomst bestaat, maar dit niet 

wordt herkend in Excel vanwege 

notatieproblemen of andere problemen.  
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Oorzaak van #N/B-fout Oplossing Voorbeeld 

 De getalnotatie van de 

zoekwaarde komt mogelijk niet 

overeen met de notatie van de 

overeenkomende waarde in de 

opzoektabel. 

Controleer of de getalnotaties precies gelijk zijn.  

Hoewel waarden eruit kunnen zien als getallen, 

kunnen deze waarden in Excel worden 

opgeslagen als tekst. Getallen die zijn 

opgeslagen als tekst, zijn aan de linkerkant van 

de cel uitgelijnd in plaats van aan de rechterkant. 

Daarnaast wordt meestal een groen driehoekje 

weergegeven linksboven in de cel.  

In het volgende voorbeeld bevat de opzoektabel ‘2800911 (tekst), terwijl de waarde in 

de opzoektabel 2800911 (een getal) is. U kunt het probleem oplossen door eerst de 

cel(len) met de groene driehoekjes te selecteren. Wanneer de foutknop wordt 

weergegeven, klikt u hierop en klikt u op Converteren naar getal. 

 

 De eerste kolom bevat waarden 

die worden voorafgegaan of 

gevolgd door overbodige spaties 

of er staan extra spaties tussen 

woorden.  

Deze spaties worden vaak ingevoegd wanneer u 

gegevens naar Excel overbrengt vanuit 

databases of andere externe bronnen.  

U kunt de spaties handmatig verwijderen of 

hiervoor de functie voor zoeken en vervangen 

gebruiken. Daarnaast kunt u de functie 

SPATIES.WISSEN gebruiken. Hiermee worden 

extra spaties uit tekst verwijderd, met 

uitzondering van enkele spaties tussen 

woorden. 

De volgende opzoektabel bevat extra spaties voor de paginanamen in kolom A.  

Als u deze spaties wilt verwijderen, voegt u een tijdelijke kolom in naast A, typt u 

=SPATIES.WISSEN(A2) in cel B2 en drukt u op ENTER om de spaties te verwijderen. 

Kopieer de formule vervolgens naar de andere cellen in kolom B. 

 
Wanneer de spaties zijn verwijderd, plakt u de 'opgeschoonde' gegevens van kolom B 

over de gegevens in kolom A. Let er hierbij op dat u de waarden kopieert, niet de 

onderliggende formule. Verwijder uiteindelijk kolom B, u hebt deze niet meer nodig. 

 De eerste kolom of zoekwaarde 

bevat tekens voor regeleinde, 

lijninvoer, vaste spaties of andere 

speciale tekens die in de tekst zijn 

ingesloten.  

Deze tekens worden soms ingevoegd wanneer 

u gegevens naar Excel kopieert of importeert 

vanaf het web of andere externe bronnen. 

SPATIES.WISSEN werkt nu niet, of in ieder 

geval niet alleen. In plaats hiervan kunt u 

WISSEN.CONTROL of SUBSTITUEREN, of een 

combinatie van deze functies,  gebruiken om de 

tekens te verwijderen. 

In het volgende voorbeeld wordt het ongewenste teken CHAR(160) vervangen 

door een lege spatie met de functie SUBSTITUEREN, worden niet-afdrukbare tekens 

verwijderd met WISSEN.CONTROL en worden eventuele extra spaties verwijderd 

met SPATIES.WISSEN. 

=SPATIES.WISSEN(WISSEN.CONTROL(SUBSTITUEREN(A2,CHAR(160)," "))) 

Voor meer informatie over de functies die hier worden genoemd, opent u Excel, drukt 

u op F1 en zoekt u in de Help naar de functienaam. 

Scenario 1: De fout #N/B wordt geretourneerd in de cel. U weet echter niet wat deze fout veroorzaakt, omdat de meest linkse kolom van de opzoektabel wel een overeenkomst lijkt te bevatten. 
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Scenario 2: Er wordt een #N/B-fout geretourneerd in de cel, omdat de eerste kolom van de opzoektabel geen overeenkomst bevat.  

Oorzaak van #N/B-fout Oplossing Voorbeeld 

 De zoekwaarde bestaat niet in de 

meest linkse kolom van de 

opzoektabel. 

U kunt de #N/B-fout desgewenst 

vervangen door een nuttig bericht.  

U kunt ook een lege cel of een nul 

weergeven, zodat u een kolom met 

getallen kunt optellen. (Door #N/B-

fouten kunt u de resultaten van 

VERT.ZOEKEN niet correct gebruiken 

in andere formules.) 

In Excel 2003 of hoger kunt u een combinatie van de functies ALS, ISNB en VERT.ZOEKEN 

gebruiken om een bericht weer te geven in plaats van de fout #N/B. U kunt bijvoorbeeld 

als volgt een formule gebruiken: 

=ALS(ISNB(VERT.ZOEKEN(A4, Pagina's!$A$2:$C$34,2, ONWAAR)), "Pagina bestaat 

niet", VERT.ZOEKEN(A4, Pagina's!$A$2:$C$34,2, ONWAAR))

 

Gebruik vergelijkbare formules om een lege cel weer te geven of om een nul weer te 

geven in de cel: 

=ALS(ISNB(VERT.ZOEKEN(A4, Pagina's!$A$2:$C$34,2, ONWAAR)), "", 

VERT.ZOEKEN(A4, Pagina's!$A$2:$C$34,2, ONWAAR)) 

=ALS(ISNB(VERT.ZOEKEN(A4, Pagina's!$A$2:$C$34,2, ONWAAR)), "0", 

VERT.ZOEKEN(A4, Pagina's!$A$2:$C$34,2, ONWAAR)) 

In Excel 2007 of hoger kunt u de functie ALS.FOUT gebruiken: 

ALS.FOUT(VERT.ZOEKEN(A4, Pagina's!$A$2:$C$34,2, ONWAAR), "Pagina bestaat 

niet")  

Microsoft Excel  

Tips voor het oplossen van problemen met VERT.ZOEKEN 


