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Wat is resolutie 
Met de resolutie wordt het aantal pixels bedoeld dat het bestand per inch (2,5 cm) op een 
lijn heeft. Dit wordt ook wel dots per inch (dpi) genoemd. Het gebruik van de inch, en niet de 
centimeter, is historisch gegroeid bij printerfabrikanten, webbouwers en drukkers. In de 
meeste beeldbewerkingprogramma’s zijn er instellingen om inches te vervangen door 
centimeters. Let wel op de grootte van de bestanden bij het versturen via email. 
Comprimeer een omvangrijk bestand door het te zippen (inpakken).  
 

  
voorbeeld afbeelding van 72 dpi            voorbeeld afbeelding van 300 dpi 
 
Presentatievorm 
De presentatievorm bepaalt welke resolutie een foto moet hebben. Het formaat en de 
resolutie moeten in overeenstemming zijn met datgene dat nodig is voor de gekozen 
presentatievorm. Voor een website gebruik je kleine, gecomprimeerde afbeeldingen met 
een lage resolutie. Dit is nodig om de afbeeldingen zo snel mogelijk te transporteren over 
het internet. Een drukker heeft ongecomprimeerde hoge resolutiebestanden nodig voor 
optimale kwaliteit. De printer vraagt om afbeeldingen hier tussenin.  
 
Beeldschermen 
Voor afbeeldingen in toepassingen die op het beeldscherm bekeken worden, zoals 
websites, zijn afbeeldingen van 72 pixels per inch geschikt. Deze afbeeldingen worden 
gecomprimeerd door ze op te slaan als jpg (jpeg-formaat). De afbeelding is niet meer dan 
maximaal 10 cm. Kleine afbeeldingen van een groter bestand heten thumbnails. Als de 
gebruiker een grotere afbeelding wil bekijken dan kan hij meestal op de kleine afbeelding 
klikken om de grotere afbeelding te zien. Webbouwers moeten hier wel rekening mee 
houden en de afbeeldingen op twee verschillende formaten opslaan en oproepbaar maken.  
 
Printen 
Om afbeeldingen te printen is het afhankelijk van het doel van de print in welke resolutie het 
bestand moet worden opgeslagen. Even snel kijken hoe een afbeelding er ongeveer uit gaat 
zien vraagt om een lagere resolutie dan een print voor een presentatie op papier. Kijk voor 
het printen in de handleiding van de printer of op de website van de fabrikant om te lezen 
wat wordt aangeraden. Meestal is 150 of 200 pixels/inch voldoende.  
 
Drukken 
De drukker wil graag de hoogst mogelijke kwaliteit afbeeldingen en vraagt om bestanden 
van 300 dpi voor goed drukwerk.  
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Een verdubbeling van het aantal pixels per inch geeft een verviervoudiging van de 
bestandsgrootte. Dit kan opslagproblemen op de computer geven of vervoersproblemen 
wanneer het bestand naar de drukker moet. Een USB-stick, beschrijfbare cd-rom of dvd zijn 
dan een goede oplossing.  
 
 
Verhogen en verlagen van resoluties 
Het verhogen van lage resoluties is beperkt mogelijk. Een 72 pixel/inch jpg-bestand kun je 
niet meer naar 300 pixel/inch bestand van goede kwaliteit vergroten. Dat komt door 
het comprimeren bij het opslaan van een beeld als jpg. Als je de resolutie gaat verhogen 
kun je dat beter in stapjes doen dan in één keer.  
 
Zorg altijd voor een hoog, nog niet gecomprimeerd origineel bestand dat wordt gekopieerd 
en bewerkt. Het kwalitatief goede origineel kan dan gebruikt worden om weer een nieuwe 
kopie van te maken. Sla een bestand pas als jpg op als het helemaal klaar is. Het steeds 
openen en opslaan van jpg-bestanden geeft door het telkens comprimeren lelijke effecten 
op de afbeelding. 
 

Meer informatie 
Op BeroepKunstenaar.nl: rubriek ondernemen, pagina marketing. O.a. over drukwerk, 
printen en websites. 
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