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Bij de najaarsuitgave van Voeding & Visie 2007 was een enquête voor lezers bijge-
sloten. In totaal hebben 191 personen de enquête ingevuld en geretourneerd. Dit 
hoge aantal geeft een goed beeld van de mening van de lezers over het blad. 

De respondenten vinden de informatie in het tijdschrift actueel (71%), nuttig (82%), dui-
delijk (94%) en overzichtelijk (71%). De inhoud van de redactionele artikelen is goed (66%) 
tot uitstekend (26%) en bijdragen van de industrie worden goed (66%) gewaardeerd. 82% 
heeft veel tot heel veel behoefte aan casuïstiek. De casuïstiek vindt men goed (57%).
80% van de lezers bewaart het blad en gebruikt het een of meerdere keren per jaar als 
naslagwerk. Behalve de persoon die het blad op naam ontvangt, lezen nog één tot drie 
personen mee (40%). 
Voeding & Visie zou vaker dan één keer per jaar mogen verschijnen (81%). Over de thema-
nummers is men zeer tevreden. De inhoud is nuttig (54%) tot heel erg nuttig (44%).
De lezers waarderen het blad gemiddeld met een 8,2, wat een hoge score is voor een tijd-
schrift. Vrijwel alle respondenten hebben suggesties aangeleverd voor nieuwe onder-
werpen voor artikelen en themanummers. Dit geeft de enorme betrokkenheid van de 
lezers bij het tijdschrift weer.
De uitgever en de redactie willen alle deelnemers aan de lezersenquête heel hartelijk 
danken voor hun respons. Wij concluderen dat het tijdschrift Voeding & Visie voorziet in 
een behoefte aan het verstrekken van actuele informatie over voeding en diëtetiek. Wij 
gaan aan de slag met de suggesties die zijn gedaan .
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