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Dit jaar viert het tijdschrift Voeding & Visie haar 30-jarig 
jubileum. In al die jaren zijn zeer veel verschillende on-
derwerpen op het gebied van diëtetiek de revue gepas-

seerd en interviewden we menige diëtist die met passie over 
zijn/haar werk vertelde. 

We begonnen met een tijdschrift dat verscheen ter gelegen-
heid van het 40-jarig jubileum van de afdeling diëtetiek in het 
LUMC (toen nog AZL). Inmiddels bieden we ook e-learningmo-
dules aan voor diverse doelgroepen en is er veel nieuws te vin-
den op de website. De samenwerking met NESPEN zorgt ervoor 
dat we ook wetenschap een plek bieden in het tijdschrift.

Ook in deze uitgave van Voeding & Visie zijn weer interessante 
artikelen samengebracht. Zo besteden we aandacht aan een 
diëtist die veel in het buitenland werkt. Diëtist Marga Strübbe-
Verloop vertelt hoe zij dat aanpakt. Voor collega’s die hier meer 
over willen weten, hebben we de ervaringen van Marga als lei-
draad genomen voor een artikel en krijg je informatie over wat 
je allemaal moet regelen. Belangrijke adviezen van Marga zijn: 
wees vrijmoedig, inventief, bescheiden en gebruik je netwerk.

Gerdien Ligthart heeft de e-learningmodule over verterings- 
en absorptieproblemen geschreven voor Voeding & Visie 
Educatief. In een interview met haar legt ze uit waarom het 
belangrijk is dat diëtisten hier veel kennis over hebben. Het is 
namelijk belangrijk om problemen tijdig te signaleren en er-
voor te zorgen dat ze goed behandeld worden.

In deze uitgave is ook plaats voor twee ingezonden artikelen 
voor de praktijk. Eén over FoodforCare, het innovatieve patiënt-
gerichte maaltijdconcept dat in het Radboudumc Nijmegen is 
ontwikkeld. Het andere artikel betreft de zorg om kinderen 
van Syrische vluchtelingen. Zij hebben volgens de auteurs een 
hoger risico op het ontwikkelen van overgewicht. De auteurs 
geven adviezen over hoe de JGZ hierin een rol kan spelen.

In het wetenschappelijke deel staan twee interessante artike-
len. Een ingezonden origineel onderzoeksartikel gaat over een 

nieuwe methode om eetverslaving als oorzaak voor obesitas 
per individu te karakteriseren, geschreven door Teun Albers en 
anderen, onder leiding van prof. Ard Peeters. Verder is er een 
vertaling van het artikel uit Clinical Nutrion ESPEN over het ef-
fect van het invoeren van een geautomatiseerd voedingsproto-
col bij beademde, ernstig zieke patiënten door Eva Bousie, Dick 
van Blokland en Arthur R.H. van Zanten. 

Voeding & Visie gaat dit jaar de grens over. Het tijdschrift zal 
ook in Vlaanderen worden verspreid. We werken daarin samen 
met de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten. We heten de 
Vlaamse lezers van harte welkom!

Graag willen wij iedereen attenderen op het ESPEN congres dat 
plaatsvindt van 9-12 september in Den Haag. Voorafgaand is 
op 8 september het Healthy Food Congress dat zich richt op ge-
zonde voeding en preventie. Dus vier hele interessante dagen 
in Den Haag. Zorg dat je erbij bent!

Majorie Former-Boon en  
Gerdien Ligthart-Melis (l)
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