
 

                        

 

Is uw digitale fotoalbum klaar voor de toekomst? 

De zomervakantie loopt langzaam naar zijn einde. Misschien bent u dit jaar op reis geweest of 
hebt u van het mooie weer gebruik gemaakt om een aantal daguitstappen te maken. Natuurlijk 
hebt u uw digitaal fototoestel meegenomen om onvergetelijke momenten te vast te leggen. 
Maar zijn uw foto’s wel veilig wanneer u ze op uw pc bewaard?  

In deze folder vindt u een aantal tips om uw digitale foto’s klaar te maken voor de toekomst. 

1. Digitale foto’s maken 
Ik stel mijn camera zo in om foto’s te maken van voldoende kwaliteit zodat ik ze achteraf 
eventueel kan nabewerken. 

q Nee 
ü Mijn foto’s hebben een klein formaat en details zijn niet erg duidelijk. 
ü De foto’s zijn kwalitatief eerder slecht 

q Ja 
ü Ik heb mijn camera ingesteld om foto’s aan een hoge resolutie te nemen. 
ü Ik heb mijn camera ingesteld zodat er minimale JPEG compressie wordt 

toegepast op mijn foto’s. 
U antwoordde: 

q Ja: ga verder naar 2. bestandsformaten 

q Nee: STOP! Lees http://www.edavid.be/davidproject/teksten/Richtlijn9.pdf 

2. Bestandsformaat 
Ik maak gebruik van een open bestandsformaat dat door een ruime waaier aan software kan 
worden gelezen zoals JPEG of TIFF. 

q Nee 
ü Ik maak gebruik van een fabrikanteigen formaat (bijvoorbeeld NEF) dat 

slechts door een beperkt aantal programma’s kan worden geopend en 
bekeken  

ü Ik pas extra (bedrijfseigen) compressietechnieken toe om zoveel mogelijk 
foto’s op een beperkt aantal dragers te kunnen bewaren. 

q Ja 
ü Ik bewaar mijn foto’s in een open, gestandaardiseerd formaat en ik maak zo 

min mogelijk gebruik van compressie. 
U antwoordde: 

q Ja: ga verder naar 3. organisatie 

q Nee: STOP! Lees, http://www.edavid.be/davidproject/teksten/Richtlijn4.pdf 
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3. Organisatie 
Ik vind foto’s vlug terug in mijn digitaal fotoarchief. 

q Nee 
ü Ik verlies altijd veel tijd doordat ik op verschillende plaatsen moet zoeken. 
ü Ik moet mijzelf behelpen met de zoekfunctionaliteit van Windows. 

q Ja 
ü Ja, ik hanteer een consequente ordening van mijn fotoarchief op bijvoorbeeld 

onderwerp of chronologisch. Ik maak bovendien gebruik een mappenstructuur 
en betekenisvolle bestandsnamen. 

U antwoordde: 

q Ja: ga naar stap 4. dragers 

q Nee: STOP! Lees http://www.edavid.be/davidproject/teksten/Richtlijn3.pdf 

4. Dragers 
Ik maak gebruik van een stabiele, gestandaardiseerde drager en een gestandaardiseerd 
bestandssysteem om mijn digitale foto’s te bewaren. Bovendien maak ik veiligheidskopieën die 
ik op een veilige plaats bewaar. 

q Nee 
ü Ik bewaar mijn digitale foto’s enkel op de harde schijf van mijn computer. 
ü CD’s met mijn foto’s werken enkel op een pc uitgerust met Windows. 
ü Ik maak gebruik van bedrijfseigen formaten zoals ZIPdisks om mijn bestanden 

te bewaren. 
q Ja 

ü Ik maak gebruik van gestandaardiseerde dragers en pas zoveel mogelijk 
standaarden toe bij het bewaren van unieke foto’s. Ik maak ook 
veiligheidskopieën van waardevolle foto’s. Bovendien bewaar ik dragers zoals 
CD’s of DVD’s in een doosje en op een veilige plaats. 

U antwoordde: 

q Ja, PROFICIAT! U digitale fotocollectie is klaar voor de toekomst. 

q Nee: STOP! Lees http://www.edavid.be/davidproject/teksten/Richtlijn2.pdf 

 

Meer weten over het cDAVID project en de vzw eDAVID? Dat kan! 

q http://www.cdavid.be 

q http://www.edavid.be 
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