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thema 

H.BOUMA 

Lezen van tekst op beeldschermen -
de problemen zijn oplosbaar 

Elektronische beeldschermen zijn in toenemende mate een niet meer weg te denken 
onderdeel van de inventaris in vele kantoren en bedrijven. Duizenden mannen en 
vrouwen hebben er dagelijks mee te maken. Sommigen van hen klagen over 
bijvoorbeeld pijn in de rug als gevolg van een verkeerde lichaamshouding of, over 
een te grote leesafstand. Een deel van de problemen met beeldschermen vloeit 
voort uit het ontwerp van de schermen, van de gebruikte letters en cijfers, uit de 
gebruikte kleuren, enzovoorts. 
H. Bouma is directeur van het Instituut voor Perceptie Onderzoek (/PO) in 
Eindhoven. Voor een aantal problemen die zich in de praktijk met beeldschermen 
voordoen zijn volgens hem nog geen goede oplossingen voor handen of is 
toepassing van die oplossingen op grote schaal nog niet mogelijk. Het onderzoek 
naar 'visuele leesprocessen', naar de wijzeowaarop wij lezen, is echter naar zijn 
mening ver genoeg gevorderd om de problemen met het lezen van tekst op 
beeldschermen grotendeels uit de wereld te helpen. 

De kwaliteit van een beeldscherm voor cijfers 
of voor tekst moet worden beoordeeld op het 
geschikt zijn voor de gebruiker. Vooral zoe
ken en lezen zijn de visuele processen die van 
belang zijn bij het gebruik van zulke beeld
schermen. De laatste jaren is men deze pro
cessen beter gaan begrijpen. Daardoor kan 
men thans door laboratorium-onderzoek con
crete vragen over de kwaliteit van die beeld
schermen beantwoorden. 
Tot de betrokken factoren behoren de opti
sche kwaliteit, de lay-out en een goed gebruik 
van kleur. 

Moeilijkheden met beeldschermen 

Tekst op een beeldscherm is bedoeld om te 
worden gelezen. Daarom slaat het begrip 

/ 'tekstkwaliteit' op het gemak waarmee de ge
bruikers de informatie die zij zoeken ook in
derdaad kunnen vinden en kunnen lezen. 
Met de huidige elektronische beeldschermen 
is dit vaak moeilijk. De problemen kunnen 
komen door een verkeerde, opgedrongen li
chaamshouding, door een te grote leesaf
stand, door slechte aanpassing aan de eigen
schappen van het netvlies, door moeilijkhe
den bij het zoekproces en door het niet kunnen 
onthouden van de benodigde informatie. 
Voor een aantal van deze problemen zijn reeds 
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oplossingen bekend en zit de moeilijkheid in 
het toepassen ervan op grote schaal. Voor een 
aantal andere problemen zijn nog geen goede 
oplossingen voor handen. 
Wé kiezen als uitgangspunt de visuele proces
sen die bij het lezen een rol spelen. Begrippen 
die afkomstig zijn uit theoretisch onderzoek 
van het lezen zullen wij proberen toe te passen 
op zogenaamde 'alfanumerieke beeldscher
men'. Dit zijn beeldschermen waar cijfers en 
letters'op worden geprojecteerd. 
Wij concentreren ons daarbij op de vereiste 
kwaliteit van de gebruikte symbolen zoals let
ters en woorden, en op de manier waarop de 
informatie is ingedeeld (lay-out). 

Het lezen en het zoeken 

Het lezen van een samenhangende tekst ver
schilt van het lezen van aparte codes en getal
len .. Bij het lezen van een samenhangende 
tekst gaat het om de betekenis van een zin of 
een paragraaf en het is dan niet nodig om aan 
elk woord even veel aandacht te besteden. Bij 
het lezen van codes en getallen telt elke letter 
of cijfer. 
Lezen verschilt van weken. Lezen betreft het 
opnemen van informatie die men wil weten. 
Zoeken betreft het innemen van informatie die 
men niet wil weten, met het doel informatie te 

H. Bouma (46) studeerde experimentele 
natuurkunde aan de Utrechtse Rijks Universiteit. 
Vanafl960 is hijwerkzaam op het Instituutvoor 
Perceptie Onderzoek (I PO) in Eindhoven, dat 
doorPhilipsen de Technische Hogeschool 
Eindhoven gezamenlijk in stand wordt gehouden. 
Hij promoveerde in 1965 op een proefschrift over 
de lichtreflex van de oogpupil.In 1975 werd hij 
benoemd tot directeur van het /PO. Sinds 1978 is 
hij tevens hoogleraar in de perceptie- en de 
informatie-leer aan de Eindhovense TH. 

vinden die men wel wil weten. 
Verder moeten wij onze aandacht niet alleen 
richten op het beeldscherm met zijn informa
tie, maar we moeten ook bedenken dat de ogen 
van de ene gebruiker uiteraard niet gelijk zijn 
aan.de ogen van de a~dere. 

Oogsprongen en oogpauzes 

Zowel J?ij lezen als bij zoeken bewegen de ogen 
niet geleidelijk, maar sprongsgewijs. Deze 
'oogsprongen' gaan zo snel dat tijdens het 
springen geen nuttige informatie kan worden 
opgenomen. Tussen de sprongen in zijn de 
ogen echter in rust. Tijdens zo'n 'oogpauze' 
maken de stilstaande netvliesbeelden visuele 
herkenning mogelijk. 
Als wij naar een bepaald voorwerp kijken, 
draaien onze ogen zich zodanig dat dit voor• 
werp wordt afgebeeld op het centrale gedeelte 
van de 'fovea' of 'gele vlek', het meest fijn 
ontwikkelde gedeelte van het netvlies. Ook 
stellen we de optiek van onze ogen en in het 
bijzonder de ooglens zodanig in dat we op het 
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netvlies een scherpe afbeelding krijgen. 
Uitsluitend in de fovea en in het gebied dat 
daar direct naast ligt worden details voldoen
de goed waargenomen om gewone letters en 
cijfers te kunnen herkennen. We gaan hier 
verder niet in op het langzame proces van het 
scherpstellen, de zogenaamde 'accommoda
tie'. 
Door de opeenvolging van oogsprongen en 
oogpauzes kunnen we drie verschillende visu
ele processen onderscheiden die in hun ver
loop met de tijd goed op elkaar moeten zijn 
aangepast. Deze processen zijn: 
- het besturen van oogsprongen en oogpau

zes; 
- de visuele herkenningsprocessen geduren

de één oogpauze; 
- het 'bij elkaar optellen' van de tekstinfor

matie die gedurende de opeenvolgende 
oogpauzes wordt opgenomen. 

Drie soorten oogsprongen 

Als iemand samenhangende tekst leest, maakt 
hij drie verschillende soorten oogsprongen: 
Kleine sprongen naar rechts van ongeveer 
acht letterposities, de zogenaamde 'lees
sprongen'; kleine sprongen naar links, die we 
'correctiesprongen'. zullen noemen; grote 
sprongen naar links van het eind van de ene 
regel naar het begin van de volgende, de zoge
naamde 're ge/sprongen'. 

Voor alle drie soorten oogsprongen geldt, dat 
ze erg verschillend kunnen zijn voor verschil
lende soorten tekst en voor verschillende le
zers. 
Leessprongen worden gestuurd vanuit een 
motorische routine die wordt beïnvloed door 
bepaalde eigenschappen van de tekst. Hierbij 
heeft de grootte van het horizontale zogeheten 
'leesgezichtsveld' een directe invloed. 
De grootte van de leessprong en de duur van de 
oogpauze zijn betrekkelijk onafhankelijk van 
elkaar, met dien verstande dat correctiespron
gen nodig zijn als het oog te ver dreigt voor te 
komen op het h~rkenningsproces. Anders zou 
tussenliggende tekst worden vergeten. 
Correctiesprongen komen vaak direct na de 
grote regelsprongen. Ze kunnen echter overal 
elders in de tekst voorkomen, in het bijzonder 
als de tekst moeilijk is en als de lezer minder 
ervaren is . 

• Beeldschermen zijn op onverwachte plaatsen te 
vinden. Bijvoorbeeld bij de drie eeuwen oude 
'Comédie-Francaise'. 
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Regelsprongen beginnen al voordat het eind 
van een regel wordt bereikt. Ze komen niet 
precies aan het begin van een nieuwe regel uit. 
Het moment waarop zij plaatsvinden wordt 
bepaald door informatie uit het rechter deel 
van het 'leesgezichtsveld'. Omdat op dat tijd
stip het oog dichtbij het eind van een regel is, 
kan dat eind duidelijk worden gezien. Daarom 
geeft het niet of opvolgende regels wel of niet 
precies onder elkaar eindigen. 

De grootte van de regelsprongen 

De horizontale grootte van de regelsprongen 

wordt bestuurd met visuele informatie uit het 
linker deel van het gezichtsveld over de plaats 
waar de regels beginnen. Dat is veel verder 
van het 'blikpunt', het middert van de gele 
vlek. Daarom moeten de regels wel precies 
recht onder elkaar beginnen met bovendien 
een voldoende brede kantlijn. 
De verticale grootte van de regelsprongen 
wordt gestuurd door waarneming van de af
stand tussen de regels. Als deze verticale com
pÓnent te onnauwkerig zou zijn, zou het oog 
per ongeluk over twee, misschien zelfs drie 
regels heen springen. Niet alleen zou dat dui
delijk inefficiënt zijn, maar ook bestaat het 

~~:.:·:;..~ (: ?-~~~:;. 

.:~:-:.i~"i·: 
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De meeste elektronische 
beeldschermen zijn ( . . . ) 
'horizontaal georiënteerd' 
(breedte groter dan de hoogte), 
waarschijnlijk omdat ze direct 
zijn afgeleid van normale 
televisie-beeldschermen. Het lijkt 
beter om dit soort schermen 'op 
zijn kant te zetten'. 

gevaar dat bijvoorbeeld bij onsamenhangende 
codenummers de lezer niet zou merken dat hij 
regels had gemist. 
Dit gevaar dreigt vooral bij grote regellengte 
en bij kleine regelafstand. Daarom bestaat er 
een minimum-waarde voor het quotiënt van 
regelafstand en regellengte, namelijk onge
veer 1 op30. 

Hieruit volgt dat de regelafstand groter moet 
zijn naarmate de regels langer zijn. Bij erg 
grote regellengte zou dit inhouden dat de re
gels ver van elkaar komen te staan. Hierdoor 
zou de 'dichtheid' van de informatie (het aan
talletters per vierkante centimeter) laag wor
den. 
Daarom moet, als een .,_oge letterdichtheid 
nodig is, de regellengte beperkt worden ge
houden. Een voorbeeld hiervan vormt de 
krant, waar een hoge letterdichtheid bereikt 
wordt door het gebruik van smalle kolommen. 

Beeldschermen 'op z'n kant zetten'? 

Als er op een beeldscherm maar één kolom 
tekst wordt gebruikt, kan de breedte van de 
pagina beter kleiner zijn dan de hoogte. Zo'n 
pagina noemt men 'verticaal georiënteerd'. 
De meeste elektronische beeldschermen zijn 
juist 'horizontaal georiënteerd' (breedte gro
ter dan hoogte), waarschijnlijk omdat ze direct 
zijn afgeleid van normale televisie-beeld
schermen. 
Het lijkt beter om dit soort schermen 'op zijn 
kant te zetten', zodat ze gaan lijken op briefpa
pier van het standaard A4-formaat. Worden ze 
toch horizontaal gebruikt, dan zou men twee 
kolommen tekst kunnen toepassen, wanneer 
een grote letterdichtheid vereist is. 

Smalle kolommen vergemakkelijken het lezen. Bij 
de opmaak van deze Deense krant is daarmee 
rekening gehouden. 
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Herkenning van letters en cijfers 

Bij het lezen worden tijdens elke oogpauze 
letters of cijfers herkend in en rondom het 
blikpunt. Voor een snelleenjuiste herkenning 
is nodig dat de letters en cijfers aan drie voor
waarden voldoen: ze moeten aanvaardbaar 
van vorm zijn, gemakkelijk waar te nemen en 
voldoende te onderscheiden van elkaar. 

Aanvaardbaar van vorm zijn letters en cijfers 

als ze voldoende overeenkomen met het al in 
het geheugen ingeprente beeld dat de lezer 
daarvan heeft. Hier komen bepaalde culturele 
verschillen voor, zoals bijvoorbeeld in de 
bandgeschreven versies van de cijfers 1 en 7. 
In beginsel kunnen nieuwsoortige vormen wel 
worden aangeleerd, maar op grote schaal is 
dat bepaald niet gemakkelijk. 

Gemakkelijk waar te nemen zijn letters, als zij 
scherpe en duidelijk zichtbare details bezit-

Hvor lrenge kan 
c:S.verige holde 
hjulene i gang? 
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ten. Dit is in het bijzonder van belang voor de 
details die middenin de letters en cijfers liggen 
en die omgeven worden door andere elemen
ten, zoals bij de e, a en s. 
De lijntjes van de tekens moeten scherp afste
ken tegen de achtergrond (goed contrast) en u 
mogen niet onderbroken zijn. De dikte van de 
lijntjes moet tien à vijftien procent zijn van de 
letterhoogte. Meestal kijkt men naar de hoog
te van de letter x. 
De letterhoogte luistert waarschijnlijk niet zo 
nauw, zolang hij niet te klein wordt om de 
details goed te kunnen waarnemen. Voor goe
de letters geldt als vuistregel dat de letterhoog
te tenminste 1/150 van de afstand tussen ogen 
en tekst moet zijn. 

Voldoende te onderscheiden zijn de letter- en 
cijfertekens, wanneer elke letter of cijfer zo
veel mogelijk verschilt van alle andere letters 
en cijfers. In het bijzonder geldt dit voor te
kens die visueel op elkaar lijken, zoals I, I en 1 
of zoals Sen 5. Ook om die reden moeten de 
uitsteeksels van 'staartletters' (p, q, . .. ) en 
' stokletters' (b, d , . . . ) tenminste veertig pro
cent van de letterhoogte zijn. 

Beeldschermletters: een matrix-opbouw 

Alle drie genoemde eigenschappen kunnen 
experiment~el worden getest. Zo kan men me
ten hoe vaak voor een bepaald type letter de e, 
oen c onderling worden verward in een letter
leestest. Dan blijkt welke letters naar _verhou
ding slecht leesbaar zijn en ook door welke 
elementen van de opbouw van de letters dat 
komt. Vooral ook voor codenummers, waar
bij men elk cijfer apart moet kunnen herken
nen, is het van groot belang de symbolen opti
maal te ontwerpen. 
Wanneer de drie aan letter- en cijfertekens 
gestelde eisen onderling tegenstrijdig zijn, 
moet men uiteraard een verstandig compro
mis zien te vinden. 

V oor gebruik op beeldschermen moet men 
letters en cijfers opbouwen uit een aantal klei
ne rechthoeiQes of vierkantjes. Men noemt dit 
'matrix-opbouw.' Zijn er bijvoorbeeld hori
zontaal voor een letter maximaal uven blok
jes beschikbaar, en verticaal elf, dan spreekt 
men van een 7 x 11 matrix. 

Terzijde kan worden opgemerkt dat het ont
werp van de veelvuldig toegepaste 7-segment
cijfers, zoals bijvoorbeeld op digitale horloges 
te zien zijn, verre van optimaal is. 
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Het leesgezichtsveld 

In het blikpunt (het centrale gedeelte van de 
fovea) en in een gebied daar net omheen kan 
visuele informatie worden opgenomen tijdens 
een oogpauze. Reeds op geringe afstand van 
het blikpunt is het gezichtsvermogen hiervoor 
te klein. 
Voor het gebied waarbinnen woorden en ge
tallen kunnen worden herkend gebruiken we 
de term 'lees gezichtsveld'. Het is zowel theo
retisch als praktisch van groot belang hoe ver 

Versierde beginletter uit een vijf eeuwen oude 
Bijbel- wel een verschilmet de huidige 
beeldscherm/etter~. 

het leesgezichtsveld zich naar links en naar 
rechts uitstrekt en door 'Yelke factoren het 
wordt begrensd. 
De eerste begrenunde factor is de gezichts
scherpte, een maat voor het kleinste detail van 

bepaalde standaardvoorwerpen ('optotypen' 
genoemd) die nog kunnen worden gezien. Het 
beste optotype is de zogenaamde Landolt-C. 
Dit is een ring, waarin als detail een opening 
zit. De proefpersoon moet vertellen waar zich 
in de ring de opening bevindt. 

Alleenstaande en ingebedde letters 

Om de gezichtsscherpte buiten het blikpunt te 
bepalen, moeten de optotypen kortdurend 
worden aangeboden, teneinde te vermijden 
dat de ogen erop worden gericht. 
Gebleken is dat de gezichtsscherpte een goede 
aanwijzing geeft v.an de herkenbaarheid van 
een alleenstaande letter. Deze blijkt afte ban-

gen van de afstand tot het blikpunt. Maar de 
herkenbaarheid wordt veel kleiner als twee of 
meer letters naast elkaar voorkomen, zoals 
meestal het geval is. Een in een woord 'inge
bedde' letter wordt daarom veel slechter her-
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Letters en cijfers zoals die op beeldschermen 
worden gebruikt kennen een zogeheten 
'matrix-opbouw' van kleine blokjes. 

kend dan een alleenstaande letter. 

Hierdoor is het horizontale gebied rond het 
blikpunt waarin een ingebedde letter kan wor
den herkend slechts ongeveer éénderde van 
het gebied waarin een alleenstaande letter kan 
worden herkend. Als gevolg hiervan is het 
leesgezichtsveld voor ingebedde letters veel 
smaller dan afgeleid zou kunnen worden uit 
metingen van de gezichtsscherpte. 
Dit komt doordat letters elkaar onderling mas
keren. Deze maskerende wisselwerking van 
letters heeft onverwachte eigenschappen. 
Een daarvan is dat de maskering sterker is in 
het gezichtsveld links van het blikpunt dan 
rechts ervan. Dit geldt althans in landen waar 
men van links naar rechts leest en schrijft. 

De lezer gaat raden 

Voor getallen en codes, met weinig onderlinge 
samenhang tussen de letter- en cijfertekens, 
geldt daaardoor dat per oogpauze slechts en
kele symbolen kunnen worden herkend. Voor 
woorden ligt de situatie anders, omdat bij vol
doende ontwikkelde woordkennis een gedeel
te van de informatie die de letters samen geven 
al voldoende is om het hele woord correct te 
herkennen. 

22 

t , t t J ' 

Wanneer er onvoldoende details kunnen wor
den waargenomen, hebben lezers een sterke 
neiging om te gaan raden. Is het geraden 
woord dan al niet helemaal juist, het zal toch 
sterk lijken op het correcte woord. 

Door de effecten van de maskering zullen de 
regel net boven en de regel net onder die welke 
men leest de woordherkenning naast het blik
punt ook bemoeilijken, tenzij de regelafstand 
groot genoeg is. Wanneer de regels dicht op 
elkaar staan, krimpt het leesgezichtsveld in 
zodat er per oogpauze minder informatie kan 
worden opgenomen. 
We zagen al dat de besturing van de oogspron
gen een voldoende grote regelafstand nodig 
maakt. Deze noodzaak wordt dus nog ver
sterkt door de eis dat het leesgezichtsveld 
breed genoeg is. Hierbij kan nog worden aan
getekend dat codes en getallen vanwege het 
gebrek aan onderlinge samenhang van de af
zonderlijke tekens toch al een smal leesge
zichtsveld hebben. Daarom kan bij codes en 

Terzijde kan worden opgemerkt 
dat het ontwerp van de veelvuldig 
toegepaste 7-segment-cijfers, 
zoals bijvoorbeeld op digitale 
horloges te zien zijn, verre van 
optimaal is. 
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getallen wel een wat kleinere regelafstand 
worden aangehouden. 

Het 'optellen' vaQ de informatie 

Bij het lezen van samenhangende tekst maakt 
het oog elke seconde ongeveer vier leespau
zes, waarbij de opeenvolgende blikpunten on
geveer acht letters uit elkaar liggen. Bij goede 
tekstkwaliteit en grote regelafstand kan de 
breedte van het leesgezichtsveld bij elke oog
pauze wel waarden bereiken van twintig let
terposities, acht links van het blikpunt en 
twaalf rechts van het blikpunt. 
Daardoor kunnen we de meeste woorden le
zen in ongeveer twee of drie opeenvolgende 
oogpauzes. Desondanks hebben we de sub
jectieve indruk elk woord slechts eenmaal te 
herkennen. Dit verschijnsel duidt erop dat het 
herkenningssysteem behoorlijk flexibel is 
waardoor het lezen minder afhankelijk wordt 
van de precieze plaats van het blikpunt en het 
precieze tijdstip van de oogsprong. 
Om meer te begrijpen van de mate van deze 
flexibiliteit hebben we inzicht nodig in de voor 
herkenning benodigde tijd. Nu blijkt het zo te 
zijn dat herkenning naast het blikpunt meer 
tijd kost dan herkenning in het blikpunt Dit 
houdt in dat het moment van correcte herken
ning niet alleen afhankelijk is van het moment 
waarop een woord verschijnt binnen het lees
gezichtsveld, maar ook van de plaats waar het 
dan verschijnt. 
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Laten we een normale leessituatie nemen. 
Een woord verschijnteerst rechts van het blik
punt waar de herkenning relatief lang duurt. 
Gedurende de volgende oogpauze, ongeveer 
0,2 seconde later, verschijnt hetzelfde woord 
weer, nu in het blikpunt waar de herkenning 
sneller gaat. Daarom kan het best zijn dat de 
snellere foveale herkenning een compensatie 
vormt voor de eerdere en tragere herkenning 
net buiten de centrale fovea, zodat uit twee 
opeenvolgende presentaties toch een enkel
voudige gewaarwording resulteert. 
Deze hypothese is zeker nog speculatief, maar 
hij helpt ons te begrijpen waarom de herken
ningsindruk voor de lezer enkelvoudig is, ter
wijl het woord tenminste twee keer binnen het 
leesgezichtsveld verschijnt. Daarl>ij blijven er 
problemen over, bijvoorbeeld of een mogelij
ke derde presentatie links van het blikpuntook 
nog een functie heeft (bijvooroeeld bij het stu
ren van correctie-oogsprongen) of dat mis
schien deze derde presentatie intern wordt 
onderdrukt. 

Het huidige onderzoek naar 
leesprocessen is ver genoeg 
gevorderd om ons in staat te 
stellen vuistregels voor 
beeldschermen te formuleren. 
Deze vuistregels zijn gemakkelijk 
in de praktijk toepasbaar. 

Dit onderzoeksgebied is pas recent totontwik
keling gekomen en kwantitatieve conclusies 
voor beeldschermen kunnen nog niet worden 
getrokken. Maar nu is al duidelijk dat er extra 
vertragingen optreden in het herkenningspro
ces als de tekstkwaliteit onvoldoende is. 

Contrast en kleurgebruik 

Tot slot wil ik in het kort helderheidscontrast 
en kleur bespreken om het belang van enkele 
theoretische begrippen te laten zien. Ik zal het 
daarl>ij vooral hebben over het leesgezichts
veld. Als bij experimenten het helderheids
contrast wordt gevarieerd, blijkt de woord
herkenning juist buiten de centrale fovea kri
tisch afhankelijk te zijn van de grootte van het 
contrast. Hoe lager het contrást is, des te smal-

De letters en cijfers op veel digitale horloges zijn 
slecht leesbaar. 
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De zogeheten '7-segment-cijfers' zorgen soms voor onverwachte effecten. Het geta/7083170 wordt omgedraaid 'oliebol'. 

ler is het leesgezichtsveld. 
De herkenning naast het blikpunt geeft ons 
daarbij meer inzicht dan de herkenning in het 
blikpunt, omdat het nu eenmaal om de begren
zingen van het leesgezichtsveld gaat. Dit soort 
experimenten kan daarom aangeven welke 
contrastwaarden nog aanvaardbaar zijn zon
der dat het leesproces verstoord raakt. 
Vanzelfsprekend is het contrast bij een beeld
scherm in normaal gebruik niet alleen atban
kelijk van het beeldscherm zelf, maar ook van 
allerlei lichtweerkaatsingen van het glas van 
het scherm. 

Deze contrast-experimenten zijn ook van be
lang voor het lezen van gekleurde tekst. De 
beschikbare resultaten geven aan dat de lees
baarheid van gekleurde tekst afhankelijk is 
van het helderheidscontrast en niet van het 
kleurcontrast. 
Als gevolg daarvan hebben donkere kleuren 
zoals bruin en blauw op een donkere achter
grond een slechte leesbaarheid, evenals lichte 
kleuren, zoals geel en groen op een lichte ach
tergrond. Door het lage helderheidscontrast 
hebben we te maken met een smal leesge
zichtsveld en een trage visuele herkenning. 

De waarde van kleurgebruik ligt daarin dat 
kleur betrekkelijk ver van het blikpunt nog 
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goed zichtbaar is, en daardoor sterk opvalt. 
Ongeveer op de manier waarop men het lees
gezichtsveld meet, kan men ook de 'opval
lendheid' van kleuren meten. Men kijkt daar
bij hoever van het blikpunt kleuren nog kun
nen worden herkend. 
Het zichtbaar zijn van de kleur van een tekst 
moet evenwel niet worden verward met de 
leesbaarheid ervan, omdat letters en cijfers -
gekleurd of ongekleurd - nu eenmaal slechts 
dichtbij het blikpunt kunnen worden herkend. 
Een en ander betekent dat kleur een nuttig 
hulpmiddel is bij het zoeken. Als een lezer 
weet naar welke kleur hij op zoek is, helpt die 
kleur om snel de gezochte informatie te vin
den. Maar bij het lezen van die informatie is 
het helderheidscontrast van belang, en niet de 
kleur. 
Uiteraard kan het gebruik van kleur om iets op 
te doen vallen ook verkeerd uitpakken door
dat het oogjuist wordt afgeleid van de informa
tie waar het naar op zoek is. 

Problemen met beeldschermen oplosbaar 

Problemen met het gebruik van beeldscher
men voor tekst kunnen worden aangepakt 
door in de praktijk te onderzoeken wat de 
klachten zijn. Met 'trial-and-error' methodes 
(vallen en opstaan dus) kan men de vervelende 

effecten voor de gebruikers trachten te ver
minderen. Deze benadering wordt op grote 
schaal toegepast en kan ook nog niet worden 
gemist. 
Een ontwerp van beeldschermen behoort ech
ter te berusten op goed gefundeerde inzichten 
in de functies die die beeldschermen moeten 
vervullen. Zo kan men bij voorbaat goede ge
bruiksituaties bereiken en niet-aanvaardbare 
situaties voorkomen. Bij beeldschermen moe
ten die inzichten komen uit onderzoek van 
leesprocessen. Verder moet men uitzoeken 
voor welke taken beeldschermen moeten wor
den ontworpen. 

Het huidige onderzoek naar leesprocessen is 
ver genoeg gevorderd om ons in staat te stellen 
vuistregels voor beeldschermen te formule
ren. Deze vuistregels zijn gemakkelijk in de 
praktijk toepasbaar. Bovendien kunnen waar
nemings-experimenten worden ontworpen 
die onmisbaar zijn om de kwaliteit van de 
beeldschermen reeds in een prototype-stadi
um vast te stellen. 
Als gevolg daarvan zijn de dure en tijdrovende 
'trial-and-error' procedures die tot zoveel 
slechte beeldschermsituaties hebben geleid, 
thans in feite overbodig geworden. Zij moeten 
worden vervangen door deugdelijk toegepast 
visueelonderzoek. • 
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