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5 Afbeeldingsbestanden en 
 bestandsformaten

Een document dat u in Word hebt gemaakt, eindigt altijd op .docx. Een werkmap in 
Excel eindigt op .xlsx. Het achtervoegsel geeft het bestandstype of bestandsformaat 
aan. Ook afbeeldingen en foto’s hebben een bestandsformaat. Het bestandsformaat 
heeft dus niets met de afmetingen van de afbeelding te maken, maar met de manier 
waarop het bestand is opgeslagen. Het bestandsformaat JPG of JPEG kent u waarschijn-
lijk al van uw eigen camera. Maar wat betekent JPEG eigenlijk en welke bestandsfor-
maten voor afbeeldingen zijn er nog meer?

BMP
BMP is de afkorting van bitmap. Een bitmap is een soort ‘plattegrond’ van alle pixels in de afbeelding. 
Elke pixel in het beeld wordt apart opgeslagen. Een BMP-bestand kan maximaal 16,7 miljoen verschil-
lende kleuren bevatten. Dat maakt het geschikt voor foto’s maar de bestanden worden wel enorm 
groot. Een foto, gemaakt met een resolutie van 6 megapixels heeft een bestandsgrootte van 18 MB!

GIF
Voor tekeningen en logo’s wordt GIF gebruikt. Ook bewegende plaatjes, animaties, zijn meestal GIF-
bestanden. GIF-bestanden zijn heel klein en daardoor erg geschikt voor gebruik op internet. GIF-
afbeeldingen kunnen maximaal 256 kleuren bevatten. Een GIF-bestand wordt bij het opslaan wel 
gecomprimeerd maar er gaat geen informatie verloren. GIFbestanden zijn minder geschikt voor foto’s 
omdat het aantal kleuren beperkt is.

JPEG of JPG
JPEG of JPG is het meest bekende en meest gebruikte bestandsformaat voor foto’s die met een digitale 
camera zijn gemaakt. JPEG is de afkorting van Joint Photographic Experts Group. Dit bestandsformaat 
is genoemd naar de groep mensen die dit bestandsformaat heeft ontwikkeld. Een JPEG-bestand kan 
16,7 miljoen kleuren onderscheiden en dat maakt het heel geschikt voor foto’s. Nog belangrijker is 
de JPEG-compressiemethode. Met deze methode kan een foto heel veel kleiner worden gemaakt. Dat 
is een groot voordeel. Het nadeel is wel dat er informatie verloren gaat. U kunt zelf instellen hoeveel 
compressie u wilt. Hoe hoger de compressie, hoe meer informatie verloren gaat maar hoe kleiner het 
bestand. De compressie gebeurt echter op zo’n manier dat het menselijk oog het verlies niet ziet. 
Een foto ziet er na compressie nog (bijna) hetzelfde uit. Alleen door heel goed naar de details van 
een foto te kijken, is het verschil met een BMP-bestand zichtbaar. Bij JPG is een compressie van 90% 
mogelijk, zonder echt verlies van kwaliteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat een foto met een resolutie 
van 6 megapixels, een bestandsgrootte van 18 MB, verkleind kan worden tot 1,8 MB, zonder kwali-
teitsverlies. JPEG is daarom een prima bestandsformaat voor foto’s. In een fotobewerkingsprogramma, 
zoals Photoshop of PaintShop Photo Pro, moet u met JPEG-bestanden oppassen. Iedere keer dat u 
de foto bewerkt en deze als JPEG-bestand onder dezelfde naam opslaat, wordt het bestand namelijk 
gecomprimeerd. De kwaliteit van de foto wordt daardoor steeds slechter. Let er dus op dat u de bewer-
kingen met een andere naam bewaart.
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PSD
Photoshop is een bekend fotobewerkingsprogramma. Photoshop heeft een eigen formaat, te her-
kennen aan het achtervoegsel PSD. Het formaat is geschikt om bewerkte foto’s te bewaren. 
Photoshopbestanden worden zonder kwaliteitsverlies gecomprimeerd maar ze zijn groter dan JPEG-
bestanden. Ook het programma PaintShop Photo Pro heeft een eigen formaat, PSP.

RAW
Raw is Engels voor ruw. RAW is geen achtervoegsel zoals JPEG en BMP. RAW is het bestand van een 
foto die rechtstreeks van de camera komt. Dit bestand bevat de onbewerkte, ruwe informatie uit een 
digitale camera nadat de foto is gemaakt. RAW is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal forma-
ten, want elke fabrikant van een digitale camera heeft een andere naam voor zijn RAW-bestand. Een 
foto in RAW wordt vaak vergeleken met een negatief. Sommige ervaren digitale fotografen geven er de 
voorkeur aan te fotograferen in RAW. Ze hebben dan het eindresultaat beter in de hand. Foto’s opge-
slagen in RAW-formaat moeten altijd achteraf op de computer worden bewerkt. Na deze bewerkingen 
wordt de foto meestal opgeslagen in het zogeheten TIFF-formaat of in het formaat van Photoshop 
(PSD). Fotografeert u daarentegen in JPEG-formaat, dan maakt de software van de camera zelf al 
enkele aanpassingen om bijvoorbeeld kleur en contrast te verfijnen. U hebt dan iets minder moge-
lijkheden om de foto te vervolmaken dan wanneer u met een RAW-bestand werkt. Een RAW-bestand 
kunt u niet zonder meer openen in andere programma’s. U kunt het dus ook niet direct afdrukken of 
mailen. Meestal maakt u dan ook gebruik van de software die bij de camera wordt geleverd. Alleen 
als u een zeer veeleisende fotograaf bent en tijd en zin hebt om RAW-bestanden te bewerken, is deze 
manier van fotograferen de moeite waard.


