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A. CONSTRAINTS MAKEN



SOORTEN CONSTRAINTS
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een constraint is een beperking op de mogelijke waarden van een 
attribuut/kolom
Type Afkorting Omschrijving
NOT NULL NN waarden mogen geen NULL’s bevatten
UNIQUE UK alle waarden zijn uniek
PRIMARY KEY PK identificeert rijen op een unieke manier
FOREIGN KEY FK waarden verwijzen naar een primaire sleutel
CHECK CK vereiste waaraan elke rij moet voldoen  

Ø de UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY en CHECK constraints kunnen composite 
constraints zijn, m.a.w. bestaan uit één of een combinatie van kolommen



#1: NOT NULL CONSTRAINT
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Ø vereist dat voor elke rij van de tabel, een waarde moet opgegeven zijn in deze kolom

Ø de waarde mag desnoods 0 of “” zijn, zolang het maar opgegeven is

Ø kolommen die behoren tot de primaire sleutel zijn altijd NOT NULL

Ø denk goed na over de andere kolommen: is een gebruikersnaam verplicht? een 
geboortedatum? een achternaam? een telefoonummer? → check de business rules!



#1: NOT NULL CONSTRAINT – AANMAKEN 
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Ø een NULL constraint wordt gedefinieerd op kolomniveau: er zijn geen composite NOT NULL 
constraints mogelijk

Ø in SSMS vink je gewoon de “Allow Nulls” naast de kolommen aan of uit:



#2: UNIQUE CONSTRAINT
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Ø vereist dat de waarde in de kolom (= kolomniveau) of combinatie van kolommen
(= tabelniveau) uniek zijn

Ø composite UNIQUE constraints (op een combinatie van kolommen) zijn dus ook 
mogelijk

UNIQUE en NULLs

Mogen UNIQUE kolommen NULLs bevatten? Volgens de SQL standaard wel: NULLs zijn 
immers geen waarden, en kunnen dus ook niet gelijk zijn. 
In Microsoft SQL Server mag NULL echter hooguit één keer voorkomen in een UNIQUE 
kolom (al bestaat er wel een oplossing met een gefilterde UNIQUE INDEX).

https://stackoverflow.com/questions/767657/how-do-i-create-a-unique-constraint-that-also-allows-nulls/767702


#2: UNIQUE CONSTRAINT
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Ø denk goed na over welke kolom of combinatie van kolommen UNIQUE zijn: is een 
telefoonnummer in een gebruikerstabel uniek? een e-mail adres? een gebruikersnaam?

Ø welke UNIQUE constraint zou je op deze tabellen toevoegen?



#2: UNIQUE CONSTRAINT – AANMAKEN
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Ø om een UNIQUE constraint aan te maken, ga je naar Indexes/Keys:



#2: UNIQUE CONSTRAINT – AANMAKEN
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Ø kies de kolom, een goede naam voor de constraint en duid Is Unique aan: 

2. selecteer kolom(men)

3. selecteer “Yes” bij Is Unique

4. kies een relvante naam, bv. 
UK_TABELNAAM_KOLOMNAAM

1. klik Add



#2: UNIQUE CONSTRAINT – AANMAKEN
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Ø voor een composite UNIQUE constraint, kies je gewoon meerdere kolommen: 

meerdere kolommen



#3: PRIMARY KEY CONSTRAINT
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Ø een PRIMARY KEY is een kolom of combinatie van kolommen die elke rij uniek maakt

Ø er is maar één primaire sleutel per tabel mogelijk

Ø alle kolommen die deel uitmaken van de primaire sleutel zijn automatisch NOT NULL

Ø verschil met gewone UNIQUE constraints:

— UNIQUE constraints zijn weliswaar uniek, maar kunnen in de loop van de tijd 
veranderen (bv. email)

— om ook te kunnen dienen als PRIMARY KEY moet het zo onveranderlijk mogelijk zijn
(bv. studentennummer is beter dan email als PK)



#3: PRIMARY KEY CONSTRAINT – AANMAKEN 
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Ø een PRIMARY KEY maak je aan met de rechtermuisknop in design view:



#3: PRIMARY KEY CONSTRAINT – AANMAKEN 
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Ø voor een composite PRIMARY KEY selecteer je meerdere kolommen:



#3: PRIMARY KEY CONSTRAINT – IDENTITY COLUMN

Als je primaire sleutel enkelvoudig is en 
getallen bevat, kan je de waarden 
automatisch oplopend laten genereren; 
dit heet in SMSS een identity column
Een andere naam gebruikt in DBMS’en 
als bv. MySQL is auto increment
Ø Je kan dit instellen in het properties 

panel: duid “Is Identity” aan als “Yes”



#4: FOREIGN KEY CONSTRAINT
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Ø synoniem voor FOREIGN KEY: referential integrity

Ø een FOREIGN KEY verwijst naar een PRIMARY KEY of UNIQUE KEY in een andere tabel

Ø de waarden in de FOREIGN KEY kolom(men) moeten bestaan in de gerefererde 
PRIMARY/UNIQUE KEY kolommen

Ø net zoals composite PRIMARY of UNIQUE KEYs bestaan, zijn ook composite FOREIGN KEYs 
mogelijk

Ø een FOREIGN KEY mag NULLs bevatten (tenzij er ook een NOT NULL constraint op staat 
natuurlijk)



#4: FOREIGN KEY CONSTRAINT – AANMAKEN
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Ø om een FOREIGN KEY constraint aan te maken, ga je naar Relationships:



#4: FOREIGN KEY CONSTRAINT – AANMAKEN
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1. open “tables and columns”

2. kies de FK kolom

3. kies de gerefereerde tabel en PK kolom

6. dwing referentiële integriteit af

5. kies een relevante naam, bv.
FK_TABELNAAM1_TABELNAAM2

7. sluit het venster en sla de tabel op



#4: FOREIGN KEY CONSTRAINT – CASCADE DELETE/UPDATE
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cascade DELETE: bij verwijderen 
van een job worden meteen alle 
job histories verwijderd

Ø een record met een FK constraint (bv. job) kun je niet zomaar verwijderen zolang er nog 
gekoppelde records in de andere tabel staan (bv. job history)

Ø je kan automatisch de gekoppelde records mee laten verwijderen door bij “DELETE 
RULE” de optie “CASCADE” te kiezen:



#5: CHECK CONSTRAINT
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Ø definieert een voorwaarde waaraan alle rijen van een tabel moeten voldoen

Ø geldt voor één tabel en kan dus geen voorwaarden opleggen met meerdere tabellen

Ø kan betrekking hebben op één kolom (bv. balance >= 0) of meerdere kolommen (bv. 
end_date > start_date)

Ø welke CHECK constraints zou je kunnen
definiëren op deze tabel?



#5: CHECK CONSTRAINT – AANMAKEN
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Ø om een CHECK constraint aan te maken, ga je naar Check Constraints:



#5: CHECK CONSTRAINT – AANMAKEN
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2. kies een relevante naam, bv.
CK_TABELNAAM_KOLOM_CHECK

1. voer expressie in



#5: CHECK CONSTRAINT – AANMAKEN
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Ø de andere twee CHECK constraints:



B. CONSTRAINTS BEKIJKEN



VIA QUERY OP SYSTEEMTABELLEN
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Ø in latere hoofdstukken zullen we het nog hebben over systeemtabellen, maar met 
queries als deze kan je alle huidige constraints opvragen:

SELECT OBJECT_NAME(object_id)
AS ConstraintName,

OBJECT_NAME(parent_object_id)
AS TableName,

type_desc
AS ConstraintType

FROM sys.objects
WHERE type_desc LIKE '%CONSTRAINT'



VIA DATABASE DIAGRAMS
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Ø wil je een beter zicht hebben op de FOREIGN KEY relaties, dan kan je ook een database 
diagram genereren:


