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Inleiding

Digitalisering rukt op en schermen zijn overal om ons heen. Films, 

muziek, foto’s, boeken, je administratie, grote kans dat je het merendeel 

hiervan tegenwoordig op smartphone, tablet of laptop bewaart en dus 

ook bekijkt. Dat geldt ook voor je werkdocumenten: de context waarin 

je werkt, leest en vergadert, verandert gewoon mee. 

Lezen vanaf een scherm is dus onvermijdelijk, maar niet altijd

prettig. Hoe komt dat? Is lezen vanaf een scherm anders dan

van papier? Hoe? En zoja, 

kunnen we dit zelf beïnvloeden? 

Documenten ‘digitaliseren’ 

door simpelweg een Word-

bestandje op een iPad te zetten 

werkt in ieder geval niet. 

Wat werkt wel? Dat leggen we in 

deze whitepaper uit. Dat doen 

we samen met Gert van der 

Vloed en Bart van der Griendt 

van Friendly Users, een 

bedrijf dat psychologische 

kennis inzet om de 

gebruiksvriendelijkheid 

van technologie en digitale 

applicaties te verhogen. 
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1 • Hoe lezen we eigenlijk?

1.1 Vergroeid met ons scherm 

Weinig innovaties veranderden onze wereld zo veel als de computer, 
smartphone en tablet. Kinderen die nu opgroeien, kunnen eerder een 
tablet bedienen dan dat ze kunnen praten. Jongeren – maar ook talloze 
volwassenen – zijn vergroeid met hun smartphone. Concerten beleven 
we door het scherm van onze telefoon en ons werk doen velen van 
ons via de computer of laptop. 

Urenlang spenderen we dagelijks achter een scherm. Lezen doen we 
steeds minder van papier. Ja, papieren boeken en tijdschriften bestaan 
nog, maar e-books en leesapps nemen steeds meer ruimte in op de 
boekenmarkt. Het is een kwestie van tijd dat we voorgoed afscheid 
nemen van papier. Ook op het werk.

De Correspondent 

Hoewel lezen van een scherm steeds beter en natuurlijker gaat – denk 
aan online magazine De Correspondent die in plaats van een papieren 
krant een app heeft die een optimale leeservaring biedt, kijk zelf maar 
eens op de website - valt er in veel organisaties nog een flinke slag te 
maken met digitaal lezen. Maar weinig bedrijven weten hoe. 

Documenten worden vaak nog gewoon in Word getypt, met de 
verwachting dat de gebruiker deze uitprint. Nagedacht over de 
leesbaarheid van digitaal document wordt er amper. Zeker voor 
mensen die beroepsmatig stapels dossiers, rapporten en beleidsstukken 
moeten doornemen, is dit een gemiste kans. 

1.2 Hoe lezen we?

Hoe kunnen we deze slag naar leesbare, digitale documenten maken, 
zodat we de leeservaring van een tablet of laptop verbeteren? Om dit te 
begrijpen, hebben we inzicht nodig in ons eigen leesgedrag. Wat doen 
onze hersenen als we lezen en hoe slaan ze informatie op? 

‘Om even helemaal bij het begin te beginnen, onze ogen zijn eigenlijk 
niets anders dan herkenningsapparaten’, begint Van der Vloed, Human 
Technology Interfacing Expert bij FriendlyUsers. ‘Ze zijn gemaakt om 
objecten te herkennen. Niet alleen dieren op de grasvlakte, bomen, 
maar tienduizenden jaren geleden ook de tekeningen van een 
rotsmuur en gebeitelde tekens in steen.’
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‘Pas zo’n zesduizend jaar geleden begonnen we te lezen van papier. 
Evolutionair gesproken hebben we het dan over gisteren. Geen 
wonder dat onze hersenen soms nog moeite hebben met het lezen 
van een beeldscherm. Een ‘raar ding’ dat licht uitstraalt, en ons geen 
gevoel geeft van ritselend papier of het gewicht van het boek. Zelfs dat 
ritselende papier met letters erop is nog een erg recente uitvinding’, 
zegt Van der Vloed.

Leeslandschap

Dat tastbare gevoel van controle blijkt erg belangrijk in de manier 
waarop we onszelf oriënteren in een tekst, legt Van der Vloed uit. 
‘Wanneer we een boek lezen voelen we de dikte van de pagina’s die 
we al hebben gelezen in de linkerhand, en de pagina’s ‘nog te gaan’ in 
de rechter. Het omslaan van pagina’s met je vingers geeft je een fysiek 
gevoel van progressie en dat versterkt je geheugen.’ 

Omdat teksten niet puur uit losse woorden bestaan maar altijd 
onderdeel zijn van een context, doen ons hersenen iets handigs: ze 
zien een tekst als een landschap waar we doorheen lopen, zo legt 
wetenschappelijk tijdschrift Scientific American ons uit. Dat geeft ons 
herkenningspunten, denk aan de structuur in een tekst, de nummers 
op de pagina, de kopjes en illustraties in een artikel. Dit zorgt ervoor 
dat we door een tekst kunnen navigeren; in ons hoofd maken we een 
plattegrond van het ‘leeslandschap.

Minder schijfruimte

Wanneer we lezen van een scherm, wordt deze intuïtieve navigatie 
vaak onderbroken. Sommige e-readers en tablets bootsen de 
leeservaring van een boek goed na, maar toch blijf je als lezer op 
die ene pagina voor je. Van der Vloed: ‘Hoeveel pagina’s je ook hebt 
gelezen: een e-reader of tablet weegt altijd hetzelfde.’ 

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken (de meest recente  
uit 2013) stellen daarom dat wanneer de navigeerbaarheid – en dus je 
context in een tekst – wordt beperkt door een scherm, je begrip van 
een tekst afneemt. Omdat je niet continu verbonden bent met het 
tastbare begin, einde en alles daartussenin, heb je meer moeite met het 
(terug)vinden van bepaalde informatie. 

Daardoor wordt er een groter beroep gedaan op je werkgeheugen, 
en blijft er minder ‘schijfruimte’ over om de tekst te begrijpen. Andere 
onderzoeken rapporteren dat je door schermlezen de gelezen 
informatie wel onthoudt, maar minder langdurig dan van papier: het 
verschillen tussen ‘kennen’ en ‘weten’.
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1.3 Opkomst van digitaal lezen

Je ziet: sinds de komst van de computer is er veel onderzoek gedaan 
naar lezen vanaf een beeldscherm. De eerste wetenschappelijke 
studies uit de tachtig lieten er geen gras over groeien: lezen vanaf een 
computer haalt het niet bij lezen vanaf papier. Lezen vanaf papier gaat 
sneller, is minder belastend voor je cognitieve werkgeheugen, en je 
slaat de informatie beter op. Logisch: de eerste computerschermen 
lieten wat leesbaarheid zwaar te wensen over.

Maar de technologische ontwikkelingen zijn snel gegaan, met name de 
laatste jaren. Als je je bedenkt dat de eerste e-reader stamt uit 2004 en 
de eerste iPad zijn intrede deed in 2010, dan is het vanzelfsprekend dat 
ook het lezen van een scherm is verbeterd. Niet alleen de technologie 
verbetert snel, de vormgeving van software en (mobiele) applicaties, en 
dus het leesgemak, doen dat ook. UX-design (User Experience design) 
is niet voor niets een groeiend specialisme in de IT. 

In de onderzoeken is sinds de jaren negentig overigens een kleine shift 
te zien. Studies vóór 1992 concludeerden voornamelijk dat mensen 
langzamer en minder accuraat lezen van een scherm en de teksten 
minder goed begrijpen. De studies daarna geven minder consistente 
resultaten. Een kleine meerderheid blijft bij de oude school, maar een 
bijna net zo groot aandeel ziet weinig significante verschillen meer.

Gewenning en cultuur

Of lezen van een beeldscherm per definitie moeilijker is dan van papier, 
is dus geen uitgemaakte zaak. Een nieuwe stroming onderzoeken 
kijkt bijvoorbeeld ook naar gewenning en cultuur. Onderzoek van 
Kretzschmar et al. (2013) stelt dat de meeste mensen nog steeds 
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aangeven liever van papier te lezen, terwijl hetzelfde onderzoek niet 
aantoont lezen van digitale media moeilijker is. 

Dit zegt volgens de onderzoekers meer over de mindset jegens het 
beeldscherm dan de daadwerkelijke leeservaring. Mensen nemen 
digitaal lezen minder serieus en zijn sceptischer: ze doen niet dezelfde 
‘mentale moeite’ om een tekst te begrijpen. 

1.4 Vergaderen met de tablet

Nu technologische ontwikkelingen en daarmee de gebruiksvriendelijk-
heid van schermen en digitale applicaties razendsnel verbeteren, 
is het niet ondenkbaar dat digitaal lezen de norm wordt. Ook op de 
werkvloer: de jongste generaties op de werkvloer worden niet voor 
niets ‘digital natives’ genoemd. 

Organisaties digitaliseren hun dienstverlening en processen van buiten 
en van binnen. Zo neemt in de managementlagen bijvoorbeeld het 
Papierloos Vergaderen toe: vergaderen met een gespecialiseerde 
vergaderoplossing op de tablet. Eigenlijk is ‘Papierloos Vergaderen’ 
is een ietwat misleidende term. Het suggereert dat het terugdringen 
van papier de voornaamste doelstelling is. Dat is het niet. Papierloos 
vergaderen helpt teams efficiënter te vergaderen. Dat wil zeggen: beter 
communiceren, samenwerken en dus betere besluiten te nemen. 

Hoewel papier besparen vaak niet de hoofdzaak is, is het wel een van 
de gunstigste bij-effecten. Wanneer een bedrijf het goed aanpakt, kan 
het in een jaar of vijf zomaar vijf miljoen velletjes papier besparen, 
zoals zorginstelling Amarant dat deed.

1.5 Kunnen papier en scherm naast elkaar bestaan? 

Het zwaartepunt van vergaderen zit ’m in de voorbereiding: 
vergaderdeelnemers moeten vaak stapels documenten doornemen. 
Bedrijven die Papierloos Vergaderen, proberen deze dikke stapels papier 
terug te dringen. Logisch: niemand sleept graag met dikke pakken 
papier. Toch komen we nog regelmatig vergaderdeelnemers tegen die, 
ondanks dat alle bijlagen en documenten in de vergaderoplossing te 
vinden zijn, de hele stapel alsnog uitprinten – of dat laten doen. 

Aan de ene kant begrijpelijk. Hoewel technologie de leeservaring 
van papier steeds beter nabootst, blijven de fysieke tastbaarheid en 
de natuurlijke navigatie belangrijke voordelen van papier. Zeker voor 
lastige teksten als rapporten en beleidsdocumenten, die door de lengte 
en het relatief hoge aantal moeilijke woorden meer moeite kosten. 
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Aan de andere kant is dat jammer. Vergaderstukken lees je namelijk 
nooit los, er bestaat altijd een context. Je moet ‘iets’ met die informatie, 
besluiten maken: arceren, argumenten uit de tekst halen, notities en je 
eigen gedachten toevoegen. Hoe groter de stapel documenten, hoe 
lastiger terug te vinden is wat je opgeschreven hebt. 

Collectief geheugen

Tenzij je een goede app hebt. Want je weg vinden in je vergaderstukken 
is een stuk makkelijker met een gespecialiseerde vergaderoplossing. 
Zeker als het gaat om de lange termijn: wat had je ook alweer opge-
schreven bij het punt over die contracten met leveranciers? (Drie 
maanden geleden.) Dan helpt een digitale zoekfunctie je beter dan 
vierhonderd pagina’s doorbladeren. 

Bovendien geldt het sociale element: vergaderen doe je namelijk nooit 
alleen. Een gespecialiseerde vergaderoplossing is met geen andere 
reden gebouwd om het besluitvormingsproces voor jou en je collega-
vergaderaars zo makkelijk mogelijk te maken. Daardoor heb je altijd 
en automatisch de meest actuele versies van zowel de agenda als 
de vergaderstukken. Door het workflow-element kun je eenvoudig 
annotaties delen met collega’s, to do’s en besluitenlijsten maken en 
uitnodigingen versturen. 

Een vergaderapplicatie werkt bovendien als een collectief geheugen. 
Voor de vraag ‘wat hadden we daar ook alweer over besloten?’ 
doorzoek je met een muisklik het digitale archief, tijdens de vergadering 
zelf. Het doorspitten van het papieren archief hoeft niet meer. 

Wanneer lezen we dan nog van papier? Dat vraagt om een afweging 
van de voor- én nadelen. Zeker als het gaat om documenten op de 
werkvloer, blijft lezen van papier voor sommigen de voorkeur hebben. 
De e-reader weet het lezen van een scherm tot nu toe het beste na 
te bootsen, maar is zelden geschikt digitale werkdocumenten. De 
wereld van ‘plezierlezen’ en ‘ambtshalve’ lezen blijven zo tot nog toe 
gescheiden.

Digitalisering is onvermijdelijk

Uiteindelijk kunnen we uitprinten nooit helemaal voorkomen. Maar 
papier en scherm kunnen prima naast elkaar bestaan. Digitalisering is 
onvermijdelijk. Bovendien biedt technologie onomstotelijke voordelen 
voor de workflow, zowel tijdens als ná het lezen. De praktijk zal zijn: 
we gaan digitaal. Dus… hoe maken we digitaal lezen dan zo makkelijk 
mogelijk? Deels zit dit in de opmaak van digitale documenten. Daarover 
meer in deel 2. 
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2 • Quick wins: digitale documenten opmaken

Enorme winst valt te behalen in de leesbaarheid van digitale 
documenten. Een probleem dat we we eerder al noemden: 
documenten worden vaak gewoon in Word getypt. Digitale stukken zijn 
dus vaak een kopie van de geprinte versie en worden niet aangepast 
aan het scherm.

In een vergaderoplossing worden documenten automatisch 
geconverteerd naar een PDF-bestand: een ‘bevroren versie’ van het 
originele document. En dan geldt: garbage in is garbage out. Is dit 
document slecht opgemaakt, dan blijft dit hetzelfde op een iPad. Een 
goede opmaak is dus cruciaal. 

‘Dat zet je lezer gelijk op achterstand’, legt Bart van der Griendt uit, 
grafisch vormgever en Senior UX Designer bij FriendlyUsers. ‘Het 
belast de hersenen aanzienlijk en maakt informatieopname daardoor 
moeilijker. Zeker bij langere teksten als onderzoeksrapporten of 
beleidsstukken moet je zorgen dat het oog niet moe of verveeld raakt.’ 
De volgende opmaaktips helpen daarbij.

Navigatie: geef oriëntatiepunten

Een iPad voelt nou eenmaal niet hetzelfde als een stapel papier in je 
handen. Maar daarom op elke pagina glashelder waar de lezer zich in 
de tekst bevindt. Hij ‘voelt’ in het digitale document immers minder 
goed waar hij gebleven is.

⊲ Houd een heldere paginanummering aan. Belangrijk is dat je dit 
buiten de zetspiegel aangeeft, het ‘blok’ in het document waar de 
tekst in staat. 

⊲ Geef in de kop- en/of voetregel aan in welk hoofdstuk de lezer zich 
bevindt. 

Regellengte: 10-12 woorden 

Willen onze hersenen soepel doorlezen, dan is een lengte van 10-12 
woorden per regel optimaal. ‘Bij deze lengte verspringen onze ogen 
het makkelijkst van het einde van de ene regel naar het begin van de 
volgende. Wordt de regel langer of korter, dan hebben we meer moeite 
om het begin van de volgende regel te vinden’, legt Van der Griendt uit.
Hier gaat het vaak mis. En dat heeft niet per se te maken met menselijk 
handelen. Veel beleidsdocumenten worden gemaakt in een normaal 
Word-document, dat standaard een regellengte van 15 tot 20 
woorden hanteert. Prop dus niet te veel tussen twee kantlijnen: pas de 
regellengte aan.
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Regelafstand: groter dan je letter 

Een grove stelregel: hoe langer je regellengte, hoe groter de 
regelafstand moet zijn. Ook hier geldt: het oog moet de sprong maken 
van de ene naar de andere regel. De juiste regelafstand maakt het 
makkelijker om een tekst te scannen. Is deze te klein, dan gaan je ogen 
knijpen (vermoeidheid!). Te groot? Dan lijkt de tekst uit losse delen 
te bestaan. De optimale regelafstand  is ongeveer 125 procent van je 
fontgrootte. Dus 10/13pt, 11pt/14pt, 12/15pt, 13/16pt, 14/17pt, 15/19pt  
en 16/20pt.

De functie van witruimte en regelafstand. De linkerpagina heeft kleine marges, twee 

rechte kantlijnen, een te kleine regelafstand en lange regels van 13 a 14 woorden. Het 

gevolg is een ‘volgepropte’ bladzijde, die lezers afschrikt. Het rechtervoorbeeld heeft 

dezelfde hoeveelheid tekst, maar gebruikt ruimere marges, kortere regels en een 

ruimere regelafstand. Ondanks het dubbele aantal pagina’s, vinden de meeste lezers het 

rechtervoorbeeld prettiger leesbaar en rustiger aan het oog.

Gebruik ‘het wit’

De witte, lege delen op een pagina geven je lezer ruimte. Waarom? Het 
dwingt het oog in de juiste richting: naar de tekst. Gebruik dus:

⊲ Witregels tussen de alinea’s (gebruik 4-7 regels per alinea);
⊲ Witregels tussen de koppen/subkoppen en alinea’s;
⊲ Laat je tekst links uitlijnen. Een uitgevulde of gecentreerde tekst 

ziet er misschien kek uit, maar is niet praktisch. De rafelrand aan 
de rechterkant werkt namelijk als een gids voor het oog; door het 
verschil in regellengte heb je een beter idee ‘waar je was gebleven’.

Eque quis a dis et as exces millest quam apelendus similla ab ipsam 
earis autemquis et plabo. Aligniscimus sapic te nulparci nestio. Itam, 
sa vent volorion est, accae cum ne pa quam quae a volupta temquatquis 
sum error moluptur sunt res quo cuptio. Apidelleces as ide eliqui beri-
bus acipsam invelib usdantibea nos con porior aut posam, to omnis 
esequamet excera cuptaerum et pa di dis excestibea volor sectistor re 
porent es dolore magnam sa cus modipsae velique pra int ut volorest, 
ut aut alia nis ullacesti nectatibus aliquos quisimus ent porro beat quat 
eum ni sandipsantem et quatintium fugit untem qui consequ atempos-
sequi ut ellibus dunti cusantis cus.
Nam aris aut faccum doloria prendi ommod quiat arum hic tem es-
trum voluptur atia que ra volentu strupitas quam, cuptus arcium qua-
musa dolore dolut volor am, omniet atiures tescipic torempe dipsunt 
etum quis et, od quaes quia dis et dunt plisi temollabore niet ab is eum 
sed escienducid magnis eumquid quatus eum quam illaut doloria pa 
soluptu repuda voluptatem et aboriae rumque et ommolup tatur, simu-
sapit latur sumque net, si blabo. Pore nus acit acest maio ius ut fugiti 
blaut recto duciae ea sit pe vit rero dereria et reicto que pra quia niam 
ea voluptatus, quate rerum dest labo. Onsequi cullabo reperisquam, 
sitium explam quo blatum autemossunt qui officid ut maiore optatia 
verum aut opta volut plandi am quis quia pa deressinus as apel ilignis 
maio dolorro cusa sincid erunt re et que cus niae cum, occullaudi venit 
optaque pre milluptat es ilisitati aut officie nisque dolo corae volent 
que volorit ipsam labore, con cusdam nobis dolupta quiaeped quodic-
tatem ea in exerferovid maionecuptas ut esto voluptat.
Tatio blabo. Adi a voles solut ut omnisit odio dis doluptate dolum ad 
untoribus ad quossi dolupta temquo inus.
Tatur? Ipiendio maximus, est omnis pa dolor autem assunt molorem. 
Sed que recum asperis moluption repero doluptati offictur? Ed quaest 
es as essument ommo mo id molendam corepe nonsero berepresed 
qui omnist et quia dolorio. Officiis minto et estionse abori officillorro 
berferum fugitis quatur?Totame pro ent parchil itiorum et et pro que 
prorem res acero testemGa. Ad qui aut que quis adit asit parumquibus.
Ipsunt alit vendi delique preperio te pedi abore iditibu scimpor eribus 
excea idi apid quameni aspellupta del etur reris estio. Volorer chicid ut 
officte volesti core dollam dendit etur?
Fugitias magnihil ilignatum rerest qui ipsum rerum venture per-
feruptat.Elit, unte elessequae cum apel maionsediat parum quunt optia 
non et, sim reius eum eliaepercia sit omnis pla cuscipi digentiam, n

Eque quis a dis et as exces millest quam apelendus si-
milla ab ipsam earis autemquis et plabo. Aligniscimus 
sapic te nulparci nestio. Itam, sa vent volorion est, 
accae cum ne pa quam quae a volupta temquatquis 
sum error moluptur sunt res quo cuptio. Apidelleces 
as ide eliqui beribus acipsam invelib usdantibea nos 
con porior aut posam.

To omnis esequamet excera cuptaerum et pa di dis 
excestibea volor sectistor re porent es dolore magnam 
sa cus modipsae velique pra int ut volorest, ut aut alia 
nis ullacesti nectatibus aliquos quisimus ent porro 
beat quat eum ni sandipsantem et quatintium fugit 
untem qui consequ atempossequi ut ellibus dunti 
cusantis cus.

Nam aris aut faccum doloria prendi ommod quiat 
arum hic tem estrum voluptur atia que ra volentu 
strupitas quam, cuptus arcium quamusa dolore 
dolut volor am, omniet atiures tescipic torempe 
dipsunt etum quis et, od quaes quia dis et dunt plisi 
temollabore niet ab is eum sed escienducid magnis 
eumquid quatus eum quam illaut doloria pa soluptu 
repuda voluptatem et aboriae.

Rumque et ommolup tatur, simusapit latur sumque 
net, si blabo. Pore nus acit acest maio ius ut fugiti blaut 
recto duciae ea sit pe vit rero dereria et reicto que pra 
quia niam ea voluptatus, quate rerum dest labo. On-
sequi cullabo reperisquam, sitium explam quo blatum 

autemossunt qui officid ut maiore optatia verum aut 
opta volut plandi am quis quia pa deressinus as apel 
ilignis maio dolorro cusa sincid erunt re et que cus 
niae cum, occullaudi venit optaque pre milluptat es 
ilisitati aut officie nisque dolo corae volent que volorit 
ipsam labore, con cusdam nobis dolupta quiaeped 
quodictatem ea in exerferovid maionecuptas ut 
esto voluptat.

Tatio blabo. Adi a voles solut ut omnisit odio dis 
doluptate dolum ad untoribus ad quossi dolupta 
temquo inus. Tatur? Ipiendio maximus, est omnis pa 
dolor autem assunt molorem. Sed que recum asperis 
moluption repero doluptati offictur? Ed quaest es as 
essument ommo mo id molendam corepe nonsero 
berepresed qui omnist et quia dolorio. Officiis minto 
et estionse abori officillorro berferum fugitis quatur?

Totame pro ent parchil itiorum et et pro que prorem 
res acero testemGa. Ad qui aut que quis adit asit 
parumquibus.

Ipsunt alit vendi delique preperio te pedi abore iditi-
bu scimpor eribus excea idi apid quameni aspellupta 
del etur reris estio. Volorer chicid ut officte volesti 
core dollam dendit etur?
Fugitias magnihil ilignatum rerest qui ipsum rerum 
venture perferuptat.Elit, unte elessequae cum apel 
maionsediat parum quunt optia non et, sim reius 
eum eliaepercia sit omnis pla cuscipi digentiam, n
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Gebruik visuele elementen

Behalve redactionele elementen als koppen en tussenkoppen, kun je 
ook visuele elementen gebruiken, zoals strepen en kaders. Ook die 
helpen de lezer intuïtief onderscheid te maken tussen wat wel en niet 
belangrijk is.

Lettertype: gebruik een schreefletter

Hoe jolig sommige lettertypes er ook uitzien, voor de leesbaarheid kun 
je maar beter kiezen voor iets degelijks. Kies voor langeafstandslezen 
altijd een ‘schreefletter’, een lettertype met kleine dwarsstreepjes aan 
het einde van de letter. Deze ‘schreefjes’ zijn bijna allemaal horizontaal 
en leiden je ogen makkelijker in de horizontale leesbeweging. 

Lettergrootte: 14 -16 pt voor de tablet

De grootte van de letters is cruciaal voor de leesbaarheid. Een normaal 
A4-document in een tekstverwerker – het formaat waar de meeste 
officiële documenten in worden gemaakt - heeft een optimale 
fontgrootte van 10 tot 12 pt. Dat geldt voor de normale ‘leesafstand’ 
tussen oog en papier.

Een tablet heeft diezelfde leesafstand, dus de grootte van de letters zou 
daarop ook 10 tot 12 pt moeten zijn. Maar let op: een tablet is slechts 
70 procent zo groot als een A4’tje. De app verkleint de pagina dus flink, 
óók de grootte van de letters.

Om dat te compenseren, kun je de fontgrootte in het Word-document 
verhogen. Als je in Word werkt met een fontgrootte van 14-16 pt, is het 
eindresultaat op een tablet ongeveer 10 tot 12 pt. Bijkomend voordeel: 
met zulke grote letters worden je regels automatisch minder lang.

Schreven
De ‘dwarsstreepjes’
aan het uiteinde van de 
lettervormen.

Het effect van schreven
In een lopende tekst benadrukken alle horizontale schreven de leesrichting, en 
leiden het oog dus in de goede richting. Voorbeelden van schreeflettertypes die op 
vrijwel elke computer aanwezig zijn: Times New Roman, Georgia en Palatino.
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Contrast: gebruik geen zwart, maar grijs

Een sleutelfactor in de leesbaarheid van je tekst is een helder contrast 
van letter en achtergrond. legt ‘Een goed contrast leidt tot een soepel 
leestempo en een goed scanbare tekst,’ legt Van der Griendt uit. ‘Van 
een slecht contrast ga je knijpen met je ogen. Resultaat: sneller moe, 
sneller afgehaakt. Voor digitale documenten is het daarom goed om de 
standaard zwarte letter te vervangen door een donkergrijze. Dat geeft 
de ogen iets meer rust.’ 

Voorbeeld van een redactionele hiërarchie

Breng hiërarchie aan (en wees consequent!)

Beleidsdocumenten van 78 pagina’s die binnen twee uur doorgenomen 
moeten worden, schreeuwen om een goede structuur. Structuur 
betekent overzicht. En een tekst die snel ‘doorgenomen’ moet 
worden, moet dus scanbaar zijn. Zorg dus voor een superheldere 
navigatiestructuur: gebruik koppen, subkoppen en alineakoppen en 
breng informatie die los staat van de tekst bijvoorbeeld onder in kaders. 

Structuur: het lijkt een open deur, maar is toch de moeite van het 
vermelden waard. Want hoewel de meeste makers van officiële 
documenten dit heus wel doen, blijft het regelmatig hangen op het 
consequente gebruik ervan, merkt Van der Griendt in de praktijk: ‘Je 
hersenen hebben dit nodig om elementen te herkennen en hieraan 
gewend te raken. Die gewenning bepaalt welke delen je wel of niet 
leest.’ Denk dus van tevoren na over hoeveel lagen de tekst heeft, en 
hoe je de ‘belangrijkheid’ ervan aangeeft. Het liefst heeft de organisatie 
hier richtlijnen voor of zelfs een sjabloon. 

1 Hoofdstuktitel 

1.1 Paragraaftitel

1.1.1 Subparagraaftitel

Doorlopende tekst. Num dolenim eum qui volorro to 
quo volorer orerchilibus delest, undelesciet odisOmniam 
faccus non natur autemol uptibus secum reici

Tussenkop
Rerferios desequatibus secta doluptae eum eum eatur 
magnam, quae. Te dolorio ditat. Sinctes aut reictus 
solupta testrundi ut velit, simporae sin nonsequis vent 

13pt, vet, groen 

11pt, hoofdletters

11pt, vet

11pt

11pt, cursief
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3 • Tips voor het lezen van een scherm

Een e-reader biedt op dit moment de beste leeservaring voor digitaal 
lezen. Maar zoals we in deel 1 al aanhaalden: de wereld van het ‘plezier-
lezen’ en ‘ambtshalve lezen’ blijven tot nog toe gescheiden. Een e-reader 
mag van alle devices dan het beste leesscherm hebben, maar het her-
bergt (nog) geen handige applicaties om bijvoorbeeld samen te werken 
met collega’s. 

Er worden mooie pogingen gedaan om de leeservaring van de e-reader 
in te zetten voor tablets en laptops, net zoals er apps voor worden ont-
wikkeld. Maar het probleem is de commerciële ontwikkeling van die apps 
en technologie. Pas bij een hoge acceptatiegraad is het voor fabrikanten 
interessant om dit soort devices op de markt te brengen. Denk aan de iPad 
die de tablet op de kaart zette: dat kon alleen dankzij de drijvende kracht 
van Apple. 

Tot die tijd moeten we het beste halen uit onze laptops en tablets.
Een aantal tips:

Zet de ‘night mode’ aan

Sommige devices (zowel tablets, smartphones als laptops) hebben een 
‘night mode’-optie. Deze nachtmodus geeft in plaats van blauw licht een 
geelachtig, warmer licht en is bedoeld om te lezen in de avond. Het blau-
we licht brengt namelijk de aanmaak van melatonine in de war, het stofje 
waar je ’s avonds slaperig van wordt. 
Sommige apparaten hebben deze optie ingebouwd, op Apple-apparaten 
heet deze functie bijvoorbeeld ‘Night Shift’. Voor andere devices moet je 
eerst een app downloaden, bijvoorbeeld op Android-devices. 

Contrast

Niet iedereen leest er even goed bij: een hoog contrast op je scherm. Dit 
fellere licht kan een flink beroep doen de vermoeidheid van je ogen en 
dus je hersenbelasting. Maar, zo blijkt uit onderzoek van Kretzschmar et al. 
(2013): een hoog contrast kan oudere ogen juist helpen om  makkelijker 
en sneller te lezen. Van der Vloed: ‘Bij een lager contrast, hebben oudere 
ogen namelijk meer moeite om letters te herkennen.’ Lees je ’s avonds? 
Vergeet dan niet de nachtmodus aan te zetten. 

Gebruik de afleidingsvrije modus

Veel mensen hebben de neiging om zich tijdens het lezen te laten leiden 
door het ‘dopamine-effect’. Binnenkomende notificaties of pushberichten 
zijn nieuw en dús interessant. Ook al zijn ze dat eigenlijk helemaal niet; 
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het pufje dopamine dat je hersenen vrijgeven zegt van wel. Deze dopami-
nerepsons leidt namelijk tot een beloningsrespons: een lekker gevoel. Wie 
productief wil lezen, zet dus notificaties uit. 

Nog beter: zet je applicatie op volledig scherm of de afleidingsvrije mo-
dus. In de OurMeeting-app biedt die maximale leesruimte. Dus: zoveel 
mogelijk navigatie weg, maar wel zo, dat je toch makkelijk bij je onder-
steunende functies kan komen, mocht je die nodig hebben. 

Kies voor een groter scherm

Welk formaat scherm het beste leest, hangt grotendeels af van je eigen 
voorkeur. Wanneer je ogen minder goed zijn, heb je bijvoorbeeld baat bij 
een groter scherm.  

Maar ook wanneer je vooral PDF-documenten van je device leest, kies je 
beter voor een groter scherm. Deze zijn vaak bedoeld om uit te printen 
(zie deel 2: Quick wins: digitale documenten opmaken) of om te lezen van 
een laptop- of computerscherm. Wat betreft tablets zijn de 9- of 10–inch 
schermen het beste hiervoor: daarmee hoef je minder in te zoomen en te 
scrollen. Een 7-inch is daarom dus minder geschikt. 

Kies een hoge pixeldichtheid

‘Het oog heeft het meeste baat bij een scherm met een zo hoog mogelij-
ke pixeldichtheid’, adviseert Van der Vloed. ‘Je natuurlijke leeservaring is 
het beste als je de “graankorrel” van de pixels niet ziet. In het lezen vertaalt 
dit zich in scherpte van de letter. Hoe scherper de letter, hoe makkelijker je 
leest.’

Omgerekend naar de pixeldichtheid van een scherm, geven alle devices 
boven de 200 pixels per inch (ppi) een goede leeservaring. Alles boven de 
240 ppi kunnen we scharen onder ‘geweldig’. 

Creëer de juiste leesomstandigheden

Natuurlijk: hoe je het lekkerst leest is voor iedereen anders. Met een 
muziekje of zonder, overdag of ’s avonds, met de kat op schoot of niet. 
Maar om je hersenen duurzaam te gebruiken, zorg je dat ze zo min 
mogelijk vermoeid raken.

Lees je van een scherm, zorg dan dat er minstens één ander lampje 
aanstaat. De mengeling van ‘vloeiend licht’ en ‘onnatuurlijk licht’ geeft 
een betere leeservaring dan alleen het licht van je device. En zoals met elk 
soort repetitief werk: neem regelmatig een korte pauze en kijk even weg 
van je scherm. Je ogen zullen je dankbaar zijn.
 


