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Snellezen (5): Beter onthouden 
Het gaat natuurlijk niet alleen om snellezen. Als je vliegensvlug door een tekst heen gaat 
maar na afloop niet meer weet wàt je hebt gelezen, schiet je ook je doel voorbij. Hieronder 
vind je tips die je opnamecapaciteit verhogen. 
 
Onthoudtips 

• Formuleer van tevoren duidelijk je doel: wat wil je weten? Wil je details weten of 
volstaan de grote lijnen? Afhankelijk van het antwoord op deze vraag kun je een 
tekst sneller doornemen en stukken overslaan, zodat je je extra kunt concentreren op 
onderwerpen waar je belangstelling meer naar uitgaat. 

• Markeer belangrijke delen in de tekst tijdens het lezen met een stift of onderstreep 
delen. Dit dwingt je om aandachtig te lezen en de grote lijnen te ontdekken. Ook 
helpt het je sneller de kern op te pakken als je de tekst nog een keer ter hand 
neemt. 

• Markeer ook de woorden die je niet kent. Lees wel door om het ritme niet te 
verstoren en zoek later de betekenis op in een woordenboek. 

• Hoe meer woorden je kent, hoe beter je je kunt uitdrukken en hoe beter je begrip zal 
zijn. 

• Ben je klaar met de tekst, probeer dan in je eigen woorden samen te vatten waar de 
tekst over gaat. Door de inhoud te herhalen sla je de informatie beter op in je 
geheugen. 

• Zet wat je leest in gedachten zoveel mogelijk om in beelden. Zo onthoud je beter wat 
je gelezen hebt. 

• Lees niet te lang achter elkaar en voorkom dat je gaat dagdromen. Neem pauze en 
geef je ogen de kans om in de verte te kijken. Ontspan en loop even wat rond. 

• Ons brein heeft tijd nodig om alle informatie te verwerken. Zorg daarom voor een 
goede nachtrust of doe een hazenslaapje. Ook mediteren, sporten en luisteren naar 
muziek verhogen het prestatieniveau van de hersenen. Je maakt hiermee je hoofd 
leeg zodat je je straks weer beter kunt concentreren. 

 
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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