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Dit jaar verschijnt Voeding &
Visie voor het 20-ste jaar achter-
een. In de afgelopen 20 jaar heeft 
de diëtist zich ontwikkeld tot 
dé specialist op het gebied van 
voeding en gedrag in relatie tot 
ziekte en gezondheid. Diëtisten 
werken zoveel mogelijk evidence 
based, streven naar een optimale 
voedingszorg en maken deel uit 
van diverse landelijke overleg-
structuren.

Ook de wetenschappelijke ken-
nis over voeding in relatie tot 
gezondheid en ziekte is verder 
ontwikkeld. In deze uitgave van 
Voeding & Visie komen diver-
se facetten van de voedings-
zorg aanbod. Zoals de nieuwste 
inzichten rondom de behandeling 
van voedselallergie en het pre- en 
postoperatief voeden. 
We besteden aandacht aan de 
nieuwe aanbeveling door de 
Gezondheidsraad ten aanzien van 
visolievetzuren. Professor Daan 
Kromhout vertelt welke voorde-
len visolievetzuren hebben voor 
de gezondheid. Maar hoe vertaal 
je de nieuwe aanbevelingen naar 
de dagelijkse praktijk? En is het 
wel ethisch verantwoord om con-
sumenten meer vis te adviseren 
als de zeeën leeggevist worden? 
Daarover geven vier deskundigen 
uit diverse werkvelden hun visie.
Binnenkort verschijnt een lande-
lijke multidisciplinaire richtlijn 

voor de behandeling van obesi-
tas. Dit kan een belangrijk instru-
ment zijn voor diëtisten om zich 
te profileren als het gaat om de 
aanpak van overgewicht. 
Daarnaast besteden we aandacht 
aan het verband tussen diabetes 
mellitus en coeliakie. Dit  is een 
probleem dat nog te weinig wordt 
herkend en onderkend. Ook hier 
ligt een taak voor de diëtist.
Natuurlijk komt het screenen op 
ondervoeding voor het voetlicht, 
want dat staat hoog op de agenda. 
Hoe screen je op ondervoeding 
bij bewoners in het verpleeghuis? 
U leest er meer over.

Kortom, deze uitgave biedt weer 
veel aanknopingspunten voor de 
praktijk van de diëtist in samen-
werking met andere disciplines.
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