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Dit jaar verschijnt Voeding & Visie voor de 25-ste keer. 
Een mijlpaal waar we graag bij stilstaan. De eerste 
uitgave verscheen in 1988 ter gelegenheid van het 

40-jarig jubileum van de afdeling diëtetiek in het LUMC, 
Leiden (toen nog AZL geheten) met als doel de diëtist op de 
kaart te zetten binnen de eigen instelling. Het blad werd zo 
goed ontvangen, dat al snel de vraag kwam om het tijdschrift 
vaker te laten verschijnen. De redactie bestaande uit Martha 
’t Hart-Eerdmans (hoofd van de afdeling), Lucelle van Nispen 
en Anne Wipkink maakte zich hier sterk voor. Er werden ex-
terne journalisten met voeding als specialisatie aangetrok-
ken en Elly Buurma werd eindredacteur. Het blad werd steeds 
professioneler en de doelgroep werd uitgebreid met medisch 
specialisten die met diëtisten samenwerken. Ook de diëtist 
ging steeds professioneler werken; er kwam aandacht voor 
protocollen en richtlijnen, medische voedingen, evidence 
based handelen, elektronische registratie van behandelgege-
vens, noem maar op.

In 2003 nam de toenmalige redactie afscheid en werd een 
nieuwe redactie gevormd bestaande uit Cécile Indemans, Eli-
se Kuipers, Anke Spijker en Majorie Former (hoofdredacteur). 
Inmiddels bestaat de redactie uit Cécile Indemans, Mariëtte 
Hoogers, Sacha Visser en mijzelf.

“Het blad wordt nog steeds goed gewaardeerd”, zegt Anne 
Wipkink, “vanwege de prettige leesbaarheid en actuele on-
derwerpen. Ook zijn er themanummers die interessant zijn.” 
“Het is heel bijzonder dat het blad na 25 jaar nog bestaat”, 
zegt Martha ’t Hart-Eerdmans. 

Dankzij uitgever Daan Klawer is het mogelijk geweest om al 
die jaren een of twee nummers te laten verschijnen. Ook de 
uitgave die nu voor u ligt, is weer boeiend. Bovendien is de 
website geheel vernieuwd. Hier vindt u het archief van de af-
gelopen jaren en actuele nieuwsberichten. U kunt hier ook 
de geaccrediteerde nascholingsmodule over lactose-intole-
rantie volgen.

Met het tijdschrift en de website van Voeding & Visie zullen 
we u blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen op het 
boeiende vakgebied van de diëtist.

Majorie Former, hoofdredacteur.

Voorwoord

De huidige redactieleden: 
Majorie, Mariëtte, Cécile 
en Sacha

In 2003 neemt de oude redactie 
afscheid.
V.l.n.r.: staand: Lucelle, Cécile, Anke, 
Martha, Majorie.
Zittend: Ellie, Anne.

De eerste redactie bestond uit: (v.l.n.r.) Martha, Elly, Lucelle en Anne.


