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Parkinson
De oorzaak van Parkinson is niet bekend. Wel is bekend dat in een
bepaald hersengebied te weinig dopamine wordt aangemaakt.
De eerste symptomen bij de ziekte van Parkinson kunnen al ongemerkt
5 tot 10 jaar van te voren beginnen. Voorbeelden zijn constipatie,
reukverlies, depressie, slaapstoornissen en onbedwingbare bewegingen.
Daarna kunnen de symptomen zich uitbreiden met motorische-,
stemmings-, gedrags- en gevoelsstoornissen.
Niet alle bekende symptomen komen bij parkinsonpatiënten tegelijk
voor. Meestal maar een deel. Het verloop verschilt per persoon.
De medicamenteuze therapie richt zich nu voornamelijk op het aanvullen
van de dopamine. Verder zijn er allerlei activerende therapieën die als
doel hebben het proces te vertragen.
Enzymen.
Voor het normaal laten verlopen van de biochemische reacties in de
zenuwcellen spelen enzymen een cruciale rol. Wanneer enzymen niet of
onvoldoende aanwezig zijn kunnen allerlei functiestoornissen ontstaan.
De enzymtherapie kent drie preparaten die in totaal de werking van
twaalf enzymen ondersteunen die van belang zijn voor het goed
functioneren van de hersenen of het zenuwstelsel.
De preparaten zijn:
. Vasolastica: voor een goede doorbloeding.
. Cerebrase: voor de energie, prikkeloverdracht en ontgifting.
. Chondrase: voor bescherming van het bindweefsel van de zenuwen.
Deze enzympreparaten hebben als gemeenschappelijk doel het
vitaliseren van het zenuwstelsel.
Zij kunnen zondermeer gebruikt worden in combinatie met dopaminepreparaten en de schadelijke bijwerkingen daarvan verminderen.
Zelf hebben de enzympreparaten geen schadelijke bijwerkingen.
Ook niet na langdurig gebruik.

Inname van de preparaten
De preparaten zijn in druppelvorm. De opname vindt plaats via de
slijmvliezen in de mondholte. Het beste tijdstip is ’s morgens bij het
opstaan op de nuchtere maag.
De hoogte van de dosering is per preparaat 30 druppels per dag.
Soms kan het wenselijk zijn om gedurende de eerste weken een wat
hogere dosis in te nemen.
Zelfzorg, arts of therapeut
Het gebruik van de preparaten dient gezien de ernst van de
aandoening bij voorkeur in overleg of met medeweten van de
behandelende arts of een therapeut plaats te vinden. Het is ook
belangrijk om uw ervaringen met de enzymtherapie met hen te delen.
De preparaten zijn geen geneesmiddelen maar volgens wet en regelgeving voedingssupplementen en niet recept plichtig.
Genoemde enzympreparaten zijn niet bedoeld als vervanging van
voorgeschreven medicatie!
Voeding en beweging
Zonder een gezonde leefwijze werkt iedere natuurlijke therapie niet
optimaal. Gezonde voeding dient niet te zuurvormend te zijn. Rust
roest. Dat geldt in het bijzonder voor parkinsonpatiënten.
Activerende therapieën zijn een onmisbaar onderdeel.
Waar zijn de enzympreparaten te koop?
. Bij een apotheek met een goede service.
. Met een recept van arts of geregistreerd natuurgeneeskundige of
met een lidmaatschap van onze vereniging bij De Roode Roos.
De Roode Roos is een groothandel in voedingssupplementen.
Zij leveren hun producten met kortingen zonder verzendkosten.
Prijzen voor de enzympreparaten kunt u vinden op:
www.derooderoos.com Ga naar: snel zoeken en typ ferment.

