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Rode ogen bijwerken 

De veranderingen in Picasa 3.6 en 3.8 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn 
er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Intro Picasa 3.6NL en Intro Picasa 3.8NL.  
 
Rode flitsogen is vooral bij kleine camera’s een bekend probleem omdat de flitser zo dicht bij 
de lens zit. Je ziet dan het rode netvlies achter de pupillen en dat is een akelig “gezicht”.  
Moderne camera’s kunnen dat probleem al zelf oplossen, maar als dat nog niet is gebeurd 
kan Picasa dat prima voor je doen en in Picasa3 gaat dat zelfs bijna automatisch.  
 
Opmerking: flitsfoto’s van huisdieren leveren vaak akelige witte of groene ogen op. Die kun 
je met Picasa echter niet bijwerken. Een reden te meer om bij die beestjes nooit te flitsen.  
 
In het bibliotheekvenster van Picasa klik je dan 2x op de betreffende foto. Je komt dan in het 
bewerkingsvenster terecht zoals hieronder:  
 

 
 
Je maakt het jezelf (en Picasa) gemakkelijker door eerst op die ogen in te zoomen. Dat doe 
je met het schuifje of met het 1:1 knopje rechtsonder en vervolgens door het lichte vlakje in 
de kleine afbeelding te verplaatsen. Dan krijg je bijvoorbeeld dit beeld:  
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Nu kun je in het linker paneeltje op de rood omcirkelde knop Rode ogen klikken en in de 
meeste gevallen zal Picasa dan zelf die ogen vinden en keurig bijwerken zoals hieronder:  
 

 
 
Als dat niet meteen lukt, is het belangrijk om de toelichting in het linker paneel te lezen om te 
weten wat je dan nog kunt doen. Maar in de meeste gevallen kun je meteen op Toepassen 
klikken en dan heeft deze “mooie heks” toch een heel wat vriendelijker uitstraling gekregen:  
 



PDF van http://www.wilmakarels.nl/fotobewerking/rode-ogen.php 3 

 
 
Opmerking: mocht de voor deze voorbeelden misbruikte harpiste zichzelf tegenkomen, wil zij 
ons dan laten weten of zij daarvoor alsnog toestemming geeft of niet?  
 
Zelfs als er meerdere personen met rode ogen op dezelfde foto staan, kan Picasa daar ook 
mee overweg, maar de kwaliteit van de correctie zal verbeteren als je even op elke persoon 
apart inzoomt. En als dat toch niet lukt, kun je zelf met de muis vierkantjes gaan trekken.  
 
Opmerking 1: soms is de remedie door onbekende oorzaken erger dan de kwaal, maar dan 
kun je zoals gebruikelijk deze correctie Annuleren of Ongedaan maken.  
 
Opmerking 2: deze detailcorrectie is (samen met retoucheren) de enige die door Picasa 
automatisch in het bestand wordt opgeslagen en tevens wordt dan het originele bestand 
verplaatst naar een verborgen map .picasaoriginals. Zie Opslaan.  
 
Het is van belang dat je deze detailcorrectie eerst uitvoert (dat geldt ook voor retoucheren) 
voordat je die foto gaat rechtzetten. Picasa waarschuwt daar ook voor.  
 
In de Picasa handleiding kun je daarover bij Rode ogen meer informatie vinden, ook over 
andere belangrijke details.  
 
Opmerking: deze correctie is ook beschikbaar in Picnik: zie Picnik via Picasa.  


