
                     

Foto’s bewaren 

Digitale foto’s worden net zoals andere digitale 
data op een digitale drager bewaard. Enkele tips. 

Je kan je digitale foto’s best bewaren 
op volgende dragers: 

• Harde Schijf 

• CD 

• DVD 

Veiligheidskopieën zijn onmisbaar. 
Zo kan je je foto’s bijvoorbeeld bewaren op je 
harde schijf en maak je een aparte veiligheidskopie 
op CD of DVD. Plaats je originelen en 
veiligheidskopieën nooit op dezelfde drager. 

Je kan ook enkel werkkopieën op je harde schijf 
houden en zowel je originele digitale foto’s als je 
backups op CD of DVD bewaren. 

Je fotoarchief bewaar je beter niet enkel op de 
harde schijf van je computer. Idealiter bewaar je ze 
op een aparte drager en op een veilig plaats: 

• In een stevige doos 

• In een degelijke kast 

• In een bankkluis 

• … 
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Externe harde schijf? 

• Houdt een externe harde schijf uit de 
buurt van sterke magneten. 

• Een niet werkende harde schijf 
verslijt sneller: controleer daarom de schijf om 
het half jaar met bijvoorbeeld het gratis hdtune. 

• Bewaar de schijven in een droge ruimte op 
kamertemperatuur. 

CD of DVD? 

• Bewaar ze altijd in een plastic doosje om 
krassen, stof en vuil te vermijden. 

• Stel ze niet bloot aan direct zonlicht. 

• Bewaar ze op kamertemperatuur in een 
ruimte met een lage luchtvochtigheid. 

 

CD’s worden ook in archieven gebruikt om 
digitale data te bewaren. Ze zijn immers vrij 
goedkoop en nemen weinig plaats in beslag. 
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Compressie? 

De opslagcapaciteit van CD’s, DVD’s en harde 
schijven is begrensd. Met een datareducerende 
techniek die compressie noemt, kan je meer 
foto’s op een drager bewaren. Toch gebruik je 
die beter niet. 

 

Wanneer enkele bits in het gecomprimeerde 
bestand corrupt geraken, kan je het bestand 
niet meer openen: je loopt een grote kans alle 
foto’s in het bestand te verliezen. 

De beelddata van de foto’s kan je ook com-
primeren: minder data betekent meer foto’s op, 
bijvoorbeeld, een CD. Dit gaan wel ten koste 
van de kwaliteit van je foto’s. De gevolgen van 
JPEG compressie zijn onomkeerbaar! 
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Bestandsformaten? 

Zowat alle digitale camera’s leveren digitale 
foto’s in het JPEG bestandsformaat. Dit is een 
gestandaardiseerd en breed ondersteund 
formaat. Enkele tips: 

• Maak foto’s aan de hoogste kwaliteit die je 
camera toelaat. 

• Probeer zou weinig mogelijk compressie 
toe te passen bij het bewaren van je foto’s. 

De foto’s worden in de camera 
bewaard op een geheugenkaartje. 
Foto’s van hoge kwaliteit nemen 
veel ruimte in. Voorzie een 
geheugen- kaartje met voldoende 
opslagcapaciteit. 

Sommige camera’s leveren foto’s in een 
gesloten bestandsformaat. Bijvoorbeeld de 
Nikon toestellen die het Nikon RAW (NEF) 
formaat gebruiken. 

Een gesloten formaat kan slechts met enkele, 
doorgaans commerciële programma’s worden 
geopend. Zet je foto’s daarom om in een open 
formaat zoals Uncompressed TIFF of JPEG 
voor je ze definitief in je fotoarchief bewaart. 
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De toekomst? 

Door digitale veroudering en slijtage is het 
belangrijk dat je je fotoarchief onderhoudt. 
Anders kunnen je digitale foto’s toch onleesbaar 
worden. 

• Controleer regelmatig of je gearchiveerde CD’s 
of DVD’s nog wel werken. De betrouwbaarheid 
van optische dragers wordt op 10 jaar geschat. 

• Verzeker je ervan dat je externe harde schijf 
nog wel goed werkt. Dat kan je doen met 
programma’s die de SMART technologie 
ondersteunen. Bijvoorbeeld het gratis HDTune. 

• Zijn het bestandsformaat en de drager nog 
leesbaar? Kan je de digitale foto nog openen 
en bekijken? 

Bij gebrek aan de juiste software en hardware 
kunnen bestanden en dragers in een oud 
formaat niet meer worden geopend! 

• Beschik je over een leesbare veiligheidskopie? 

Zorg er dus voor dat je tijdig op basis van de 
oude foto een nieuwe kopie maakt in een 
wijdverspreid, open formaat! 

Meer info over digitale veroudering: 

http://www.edavid.be 
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