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Snellezen (2): De leesomstandigheden verbeteren 
Ook zonder snelleescursus en oefening kun je zelf al veel doen om meer tekst tot je te 
nemen. Een belangrijke stap is dat je voorbereidingen treft om echt geconcentreerd te 
kunnen lezen. Het begint ermee dat je de leesomstandigheden naar je hand zet. 
 
Je leesplek 

• Zorg voor een werkplek met een aangename, niet te warme temperatuur. 
• Zorg dat je niet gestoord wordt door de telefoon en bezoek. 
• Elimineer storende omgevingsgeluiden. 
• Zoek de stilte. Of kies voor een passend achtergrondgeluid als je dat prettiger vindt. 

Zo kom je in een �alfastatus� waarin je meer ontspannen bent. Dit zorgt ervoor dat je 
hersenen optimaal informatie opnemen. Je kunt bijvoorbeeld een cd opzetten met 
het geluid van kabbelend water. Housemuziek die je zacht afspeelt kan 
concentratieverhogend werken. Ook barokmuziek van bijvoorbeeld Bach, Haydn of 
Vivaldi is prima. Kies niet voor muziek met zang, dat leidt alleen maar af. 

• Maak je bureau leeg. En maak je hoofd leeg. Verwijder daarom ook actielijstjes en 
geeltjes; dat leidt alleen maar af. Je hoeft uitsluitend pen en papier bij de hand te 
houden. 

 
Je leestijd 

• Kies een tijdstip uit waarop je het beste leest. Voor sommigen is dat �s ochtends, voor 
jou is dat misschien wel �s nachts. 

• Bepaal vooraf hoeveel tijd je wilt en kunt besteden aan het lezen en houd jezelf 
daaraan. Je kunt ook met jezelf afspreken tot welke pagina je wilt komen met lezen. 
Leg vooraf op die plaats in het boek een stukje papier. 

• Rangschik de literatuur op volgorde van belangrijkheid. 
 
Je leeshouding 

• Neem een actieve en ontspannen leeshouding aan.  
• Zit rechtop op een goede stoel, met je hoofd recht en stil.  
• Houd je schouders ontspannen.  
• Je kunt het beste aan een tafel zitten. Dat is ook praktischer wanneer je 

aantekeningen wilt maken. 
• Zorg dat je de tekst goed kunt zien. Lees bij voorkeur in het daglicht en gebruik 

zonodig een bril. 
• Zorg dat je je alleen met het lezen bezighoudt. Als je meerdere dingen tegelijkertijd 

doet kost je dat uiteindelijk meer tijd. 
• Het boek of rapport moet gemakkelijk openvallen. Bij nieuwe boeken is het handig 

om ze iedere veertig pagina�s open te vouwen. Wrijf over het midden en zorg ervoor 
dat het boek plat blijft liggen. 

• Op een beeldscherm is het wat lastiger om snelleestechnieken toe te passen. Wel kun 
je het lettertype en de lettergrootte aanpassen, zodat de lay-out prettiger oogt. Bij 
veel beeldschermleeswerk kun je het beste de teksten eerst printen en dan toch 
snellezen. 

• Tot slot: geniet van het leesmoment. Wees oprecht nieuwsgierig naar wat je 
tegenkomt. 

 
Meer informatie over snellezen vind je in het boek �Gebruik je hersens� (1998) van Jan-
Willem van den Brandhof. Een deel van deze tips is van hem afkomstig.  
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