
                  

Je foto’s terug vinden? 

Dankzij digitale fotografie kan je snel, gemakkelijk 
en goedkoop foto’s maken. In tegenstelling tot 
analoge fotografie… 

• … moet je je foto’s niet eerst laten ontwikkelen 

• … kan je honderden foto’s nemen en bewaren 
op het geheugenkaartje in je toestel 

• … kan je duizenden foto’s kwijt op enkele 
DVD’tjes 

 

Door te selecteren, te ordenen en consequent te 
beheren kan je zelfs in een zeer uitgebreide 
fotoverzameling een bepaalde foto terugvinden. 

 

Maar hoe doe je dat nu…? 

 

 Met steun van deVlaamse 
minister van Cultuur, Jeugd, 

Sport en Brussel 



                  

Files en folders 

De meest eenvoudige manier van ordenen is het 
maken van een mappenstructuur op je harde 

schijf met bijvoorbeeld Windows Verkenner. Je kan 
je mappen op verschillende manieren organiseren. 

Chronologisch 

 

Per onderwerp met datum 

 

Geef je foto’s ook een bestandsnaam die een 

logische ordening weerspiegelt. Zo kun je ze 
gemakkelijk terugvinden. 

Kies voor een betekenisvolle 

naam zodat je het bestand 
niet moet openen om de 
inhoud te kennen. 

Een belangrijk voordeel is dat 

je voor deze methode geen extra software nodig 
hebt en dat ze zowat overal kan worden toegepast. 
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Extra informatie toevoegen 

Met de EXIF (Exchangeable Image File Format) 
of IPTC (International Press Telecommunic-
ations Council) technologie kan je extra 

informatie aan je foto’s toevoegen. Bijvoorbeeld: 

• Een beschrijving 

• De fotograaf 

• Extra commentaar 

• De datum 

 

Waarom? 

• Je beschrijving is verbonden aan de foto en 
reist dus mee met de foto. 

• Veel softwarepakketten leggen automatisch 
een databank aan op basis van EXIF/IPTC 

data. 

• On line fotodiensten zoals flickr.com tonen 
de EXIF/IPTC informatie samen met de foto. 

Hoe? 

• Je kan EXIF/IPTC informatie toevoegen met 
programma’s zoals Exifer, Pixvue, Adobe 
Photoshop Elements,… 

• Gebruik EXIF/IPTC samen met een mappen-
structuur. 
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Virtuele fotoalbums 

Sommige programma’s laten je toe om virtuele 
albums voor je foto’s te maken. 

Dit zijn geen echte folders op je 
harde schijf maar een vorm van 
ordening die enkel in de databank 
van zo’n programma bestaat. 

Er zijn dan ook enkele redenen 
om geen gebruik te maken van 

virtuele albums: 

• De albums zijn enkel beschikbaar in het 
programma waarmee ze werden gemaakt en 
beheerd. 

• Wanneer je het programma verwijdert, verdwijnt 
ook de ordening van je foto’s. 

• De databank van zo’n programma is meestal 
niet compatibel met andere programma’s. Je 
kan dus niet zomaar overschakelen zonder je 
albums te verliezen. 

• De albums zijn virtueel, de foto’s zijn dat niet: 
als je een album verwijdert, loop je een grote 
kans om ook de foto’s definitief te verwijderen. 

De meeste grote softwarepakketten maken gebruik 
van virtuele albums. 
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Foto’s terugvinden op cd of dvd? 

Hoe vind ik mijn foto’s gemakkelijk terug op cd’s of 
dvd’s? 

• Orden je foto’s op de cd per onderwerp, ge-
beurtenis, reportage,… in een mappen-
structuur. Plaats een lijstje van de onder-
werpen op de cd hoes. 

 

 

• Geef de foto’s een betekenisvolle bestands-
naam en maak gebruik van de EXIF/IPTC om 
je foto’s te beschrijven.  

• Laat je cd’s niet rondslingeren: bewaar ze altijd 
in het doosje. Orden de cd’s – bijvoorbeeld 
chronologisch – en bewaar ze op een veilige 
plaats. 

• Als je veel met je foto’s werkt: bewaar een 
werkkopie op je computer. Zo moet je niet 
steeds zoeken in je cd’s. 
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