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Een beveiligingscamera kopen is niet moeilijk, 
maar bepalen of u de juiste keuze maakt en of de 
camera op lange termijn een goede investering is, 
dat is een stuk ingewikkelder. In deze whitepaper 
leest u waar u op moet letten bij de aanschaf van 
een videobeveiligingssysteem.



Een beveiligingscamera kopen is niet 
moeilijk, maar bepalen of u de juiste keuze 
maakt en of de camera op lange termijn 
een goede investering is, dat is een stuk 
ingewikkelder. In deze whitepaper leest u 
waar u op moet letten bij de aanschaf van 
een videobeveiligingssysteem.

Als u overweegt een 
videobeveiligingssysteem aan te schaffen, is 
het verstandig om bij de basis te beginnen. 
Bedenk wat u wilt beveiligen en wat u van 
de apparatuur verwacht voordat u deze 
aanschaft. Wat is het (beveiligings)probleem 
dat u wilt oplossen en kan dat met video? 
Vervolgens stelt u het doel van uw camera 
vast: 

• Detecteren?

• Herkennen?

• Identificeren?

 
 

Het doel bepalen  
‘Het doel van de camera bepaalt welke 
beeldkwaliteit nodig is’, zegt Eric 
Bartels, Product Manager Technology & 
Implementation bij Securitas. Wil je buiten 
detecteren dan kan dat met Video Content 
Analyse (VCA) zelfs op een camera met 
mindere beeldkwaliteit. Maar wil je personen 
herkennen, dan heb je een camera nodig met 
een betere beeldkwaliteit en analysesoftware 
die mensen herkent. Wil je identificeren en 
zien of er daadwerkelijk een bekende voor de 
deur staat, dan is nog meer beeldinformatie 
nodig en moet het aantal pixels per meter en 
de beeldkwaliteit hoger zijn.’

‘Het doel van de 
camera bepaalt 
welke beeldkwaliteit 
nodig is’
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Beeldkwaliteit 
Nadat het doel van de camera is vastgesteld, 
is het belangrijk om te kijken naar andere 
factoren. Bartels: ‘Stel dat de camera moet 
detecteren, dan kun je denken aan vragen 
als: Hoe groot is het gebied? Is er voldoende 
licht? Ook moet er worden gekeken naar 
omgevingsfactoren. Bomen, vlaggen en 
struiken bijvoorbeeld kunnen ervoor zorgen 
dat het beeld vol is met beweging. Een camera 
die beweging moet detecteren, schiet dan zijn 
doel voorbij.’  

Pas nadat het hoofddoel van de  camera is 
bepaald, zijn andere aspecten belangrijk. 
Zoals:

• Komt de camera binnen of buiten te   
  hangen? 

• Zijn er beïnvloedende factoren zoals   
 slecht of fel licht?

• Hoe hoog moet de camera hangen?

• Moet de camera breed (overzicht) of    
 ver kunnen kijken?

• Hoeveel megapixels zijn er nodig?

• Wordt er analytica op de camera    
 geplaatst?

• Moeten de beelden worden   
 opgenomen? 

• Is het belangrijk de beelden op afstand  
  te kunnen bekijken?

• Moet de alarmcentrale mee kunnen   
 kijken? 
 

Binnen of buiten?  

Tussen binnen- en buitencamera’s zijn grote 
verschillen. Camera’s die geschikt zijn voor binnen zijn 
vaak gemaakt van plastic, waarbij zelfs de lens niet 
beschermd is. Buitencamera’s moeten aan andere 
eisen voldoen. Ze moeten bestand zijn tegen vocht en 
temperatuurverschillen. In buitencamera’s zit daarom 
vaak een koelings- en verwarmingselement. De 
behuizing is zwaarder, bijvoorbeeld van metaal. Is de 
camera vandal proof dan is het materiaal nog harder en 
sterker. 

‘Er is veel verschil in de kwaliteit en de prijs van 
camera’s’, zegt Bartels. ‘Goedkoop is soms duurkoop. 
Als je met een schuurpapiertje over het kunststof 
bolletje van een goedkope camera veegt, dan wordt het 
als melkglas en is de camera blind. Beter is het om te 
kiezen voor echt glas of vandal proof materiaal.’ 

Kleuren- of thermische camera  
Net zo belangrijk als rekening houden met de locatie is 
het incalculeren van beïnvloeders en (slecht) licht. ‘Lang 
niet elke camera is op iedere plek geschikt’, zegt Bartels. 
‘Kijkt een camera bijvoorbeeld langs een hekwerk uit 
op een weg waar de koplampen van auto’s recht in de 
camera schijnen, kies dan voor een thermische camera. 
Een kleurencamera heeft daar last van.’ 

‘Hangt een thermische camera bij een poort of hek, maar 
wil je toch zien wie er staat? Dan is het goed om met 
een ondersteunende kleurencamera te werken. Voor 
herkennen of identificatie is namelijk een kleurencamera 
nodig. Een thermische camera reageert op warmte en 
is opgebouwd uit zwart-wittinten. Met een thermische 
camera is alleen aan de weergave van een silhouette te 
zien of het om een persoon gaat.’



Type lens  
De plek waar u de camera hangt, is bepalend 
voor het soort lens dat u kiest. Een lange 
lens kan verder kijken dan een korte lens en 
is geschikt voor detectie op grotere afstand. 
U kunt ook kiezen voor een groothoeklens. 
Deze geeft veel overzicht, maar is minder 
geschikt om ver te kijken. Bent u er niet zeker 
van wat voor soort lens u nodig heeft? Met 
een keuken- of toiletrol kunt u eenvoudig zien 
wat het effect van een lange of kortere lens 
is. Hoe korter de rol, hoe meer u ziet van de 
omgeving. 

Aantal megapixels 
De keuze voor het aantal megapixels is mede 
afhankelijk van de plek waar de camera komt 
te hangen. Hangt de camera hoog, dan zijn 
er meer megapixels nodig om in te kunnen 
zoomen op een detail zoals een auto of 
fiets of om mensen te herkennen. Voor een 
camera die minder details hoeft weer te 
geven, zijn de eisen aan het aantal megapixels 
minder belangrijk. Dezelfde camera kan op 
verschillende plekken anders functioneren. 

Contrast en scène  
‘Contrast en scène is een belangrijk aspect dat 
veel invloed heeft op de beeldkwaliteit’, zegt 
Bartels. ‘Hang je een camera in een sporthal 
die uitkijkt op een rustige vloer, dan heb je 
een minder sterke camera nodig dan wanneer 
je een camera richt op een parkeerplaats 
met bestrating. In het laatste geval is het 
beeld opgebouwd uit duizenden lijntjes en is 

er sprake van een veel drukkere scène. Dat 
geldt ook voor verkeer. Een drukke kruising 
genereert meer data op een camera dan een 
rustige straatscène waar af en toe een auto 
voorbij rijdt.’

Informatie verwerken 
Voor het kiezen van de juiste 
camerabeveiliging is het belangrijk om goed 
te kijken naar de hoeveelheid informatie 
die een camera moet verwerken, adviseert 
Bartels. Daarbij kunt u uzelf als graadmeter 
nemen. ‘Lopen er veel of weinig mensen 
langs de camera? Is er voldoende licht? Er 
zijn veel factoren die bepalen hoe het plaatje 
eruit komt te zien. De oplossing om een 
beeld te verbeteren, hoeft niet per se in een 
duurdere camera te liggen met een hogere 
resolutie. Soms is het voldoende om de 
omstandigheden te veranderen, bijvoorbeeld 
door het plaatsen van een extra lamp.’

IP of analoog 
Gaat u over tot de aanschaf van een camera 
en/of videobeveiligingssysteem dan heeft 
u de keuze tussen draadloze (IP) of analoge 
technologie. Hierbij is het opnieuw belangrijk 
om naar het doel van de beveiliging te kijken. 
Want hoewel de beeldkwaliteit van analoge 
systemen de afgelopen jaren sterk is verbeterd 
(analoog HD), zijn de mogelijkheden op 
analoge camera’s zelf beperkt. Zo is het niet 
mogelijk om - zoals bij IP-technologie - on 
the edge, dus op de camera zelf gegevens te 
analyseren. 



‘Omdat analoge systemen nog steeds 
goedkoper zijn dan IP-camera’s is de 
technologie in sommige branches - waaronder 
de retail - nog wel populair, zegt Bartels. ‘Wil 
een klant dat er 24 uur bij de balie wordt 
opgenomen, en er is weinig budget, dan is 
een analoog systeem een prima oplossing. 
En ook als je 600 winkels moet uitrusten met 
een videosysteem kan de besparing groot zijn. 
Gaat het om een veeleisende buitenoplossing, 
dan kom je echter al snel op IP uit.’

Bartels: ‘Het grootste voordeel van IP is dat 
analyse software rechtstreeks op camera’s 
kan worden geplaatst en dat een Netwerk 
Video Recorder (NVR) op elke gewenste plek 
kan worden geïnstalleerd zonder verlies van 
signaalsterkte. Met de NVR kunnen beelden 
tevens worden gestreamed naar andere 
apparaten over het internet.’  

Letten op specificaties 
‘Realiseer je wel dat als je voor analoog 
kiest, je achteraf niet meer voor IP kunt 
gaan’, waarschuwt Bartels. Bij de aanschaf  
van camera’s en recorders is het volgens 
hem sowieso belangrijk om goed te kijken 
wat nodig is. Later uitbreiden is vaak niet 
mogelijk. Op een vierkanaalsrecorder 
bijvoorbeeld kan geen vijfde camera worden 
aangesloten. Is dat in de toekomst nodig, dan 
is het beter om gelijk voor een 8, 16, of zelfs 
36-kanaalsrecorder te kiezen. 

Ook bij aanschaf van IP-camera’s is het 
belangrijk om goed naar de specificaties te 
kijken. Zoals: 

• In- en output contacten

• Audioaansluiting

• De mogelijkheid van het laden van   
 softwareapplicaties 

• Wel of geen infrarood

• Vaste lens of varifocus 

• Wide Dynamic Range (WDR),  
 tegenlichtcompensatie

• Image stabilisation (voor stabiel plaatje  
  in slechte omstandigheden)

• Compressiemogelijkheden

‘Kies je voor een goedkopere oplossing dan 
heb je soms minder mogelijkheden’, aldus 
Bartels. 

Maatwerk is belangrijk  
‘De materie is niet ingewikkeld. Wel is de 
aanschaf van een videobewakingssysteem van 
veel factoren afhankelijk en in veel gevallen 
maatwerk’, zegt Bartels. ‘Iedere camera die 
je gebruikt moet worden geclassificeerd en 
elke keuze die je maakt, heeft invloed op het 
projecteringsplan.’

Bedankt voor het lezen van deze whitepaper. Heeft u nog vragen over het onderwerp? 
Neem dan gerust contact met ons op via info@securitas.nl of 088 322 11 00.

Een nieuwe kijk op beveiliging
De missie van Securitas is om deze continu veranderende wereld te transformeren naar een veiligere 

plek om in te leven en werken. Securitas staat voor een proactieve, integrale en gastvrije aanpak met een 

digitaal hart. Deze nieuwe kijk op beveiligen resulteert in preventieve oplossingen met maximale synergie 

tussen mens, kennis en technologie. Securitas is dé innovatieve partner voor beveiligingsoplossingen. 

Nu en in de toekomst.
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