De ziekte van Parkinson is een aandoening zonder uitzicht, met een onzeker verloop
en een onduidelijke prognose. Uitgangspunt voor de reguliere behandeling is
symptoombestrijding en het zoveel mogelijk handhaven van de kwaliteit van leven.
Het is dan ook niet vreemd dat parkinsonpatiënten ook buiten de gebaande paden
van de reguliere geneeskunde kijken naar effectieve behandelwijzen.
Door: drs. Jurriaan Oosterman, bioloog

Acupunctuur bij Parkinson

Onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling
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therapeutische vormen gegeven, zoals moxibustie, massagevormen als tuina en kruidentherapie. 13,14 Bij moxibustie worden staafjes
of kegeltjes die zijn gevuld met verschillende
kruiden, aangestoken en aangebracht op het
lichaam van de patiënt. In een aantal studies
die hier zijn besproken is gebruik gemaakt van
dergelijke combinaties. Ook is het moeilijk reate schrijven aan de fysiologische werking van de
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behandelwijze.
www.parkinson-vereniging.nl

Veelbelovende onderzoeksresultaten
De gevonden onderzoeksresultaten op klinisch
gebied zijn veelbelovend en laten zien dat de
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