


Hier de kop van de nieuwsbrief invullen

Wat is Lorem Ipsum?
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. 
Lo-rem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e 
eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze 
door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen 
vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in 
elektronische letterzetting. Het is in de jaren ‘60 populair geworden met de 
introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recen-
telijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies 
van Lorem Ipsum be-vatten.

Waarom gebruiken we het?
Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken 
van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het 
belangrijke punt van het gebruik van 
Lorem Ipsum is dat het uit een min of 
meer normale verdeling van letters 
bestaat, in tegenstelling tot “Hier uw 
tekst, hier uw tekst” wat het tot min 
of meer leesbaar nederlands maakt. 
Veel desktop publishing pakketten 
en web pagina editors gebruiken 
tegenwoordig Lorem Ipsum als hun 
standaard model tekst, en een zoek-
opdracht naar “lorem ipsum” ontsluit 
veel websites die nog in aanbouw zijn. 
Verscheidene versies hebben zich ont-
wikkeld in de loop van de jaren, soms per ongeluk soms expres (ingevoegde 
humor en dergelijke).

Content
De inhoud van een website noemen we ook wel content. De content omvat 
alle teksten, afbeeldingen, video’s en eventuele overige inhoud van een 
internetsite.

Content omvat de boodschap die met een website overgebracht moet 
worden. Deze kan puur informatief zijn, of bijvoorbeeld bedoeld om een 
product of dienst te verkopen. Behalve de inhoud zelf is de vorm bepalend 
voor de effectiviteit van de content.
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Waarom gebruiken we het?
Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagi-

na, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt 
van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer 
normale verdeling van letters bestaat, in tegenstelling tot “Hier 
uw tekst, hier uw tekst” wat het tot min of meer leesbaar neder-
lands maakt. Veel desktop publishing pakketten en web pagina 
editors gebruiken tegenwoordig Lorem Ipsum als hun standaard 
model tekst, en een zoekopdracht naar “lorem ipsum” ontsluit 
veel websites die nog in aanbouw zijn. Verscheidene versies heb-
ben zich ontwikkeld in de loop van de jaren, soms per ongeluk 
soms expres (ingevoegde humor en dergelijke).

Content
De inhoud van een website noemen we ook wel content. De content omvat alle teksten, afbeeldingen, 
video’s en eventuele overige inhoud van een internetsite.

Content omvat de boodschap die met een website overgebracht moet worden. Deze kan puur informa-
tief zijn, of bijvoorbeeld bedoeld om een product of dienst te verkopen. Behalve de inhoud zelf is de 
vorm bepalend voor de effectiviteit van de content.

Veel websites gebruiken een cms om de inhoud te beheren. De content van een website is tevens een 
belangrijke factor voor de vindbaarheid.


