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correcte persoonlijke inschatting is hier dus altijd heel belangrijk. 
Zeker omdat er ontzettend veel factoren zijn die de biologische 
beschikbaarheid van levodopa zullen beïnvloeden.

Op basis van de bovenstaande gegevens kunnen de volgende ad-
viezen worden meegeven aan patiënten die worden behandeld 
met levodopa:

• Neem specialiteiten met levodopa minstens een half uur 
voor de hoofdmaaltijden.

• Blijf regelmatig eiwitrijke producten consumeren in de hoe-
veelheden geadviseerd binnen de actieve voedingsdriehoek.

• Eet de hoofdmaaltijd met de grootste hoeveelheid eiwitten 
van de dag meestal als avondmaaltijd wanneer hierna wei-
nig tot geen activiteiten meer gepland zijn zodat eventuele 
off-periodes een minder zware impact hebben op de levens-
kwaliteit. Het optreden van off-periodes is een individueel 
gegeven.

Parki’s Kookatelier
Voor meer informatie kunnen apothekers ook terecht bij Parki’s 
Kookatelier. De visie van Parki’s Kookatelier bestaat erin door ko-
ken de levenskwaliteit te verbeteren en eten weer op het niveau 
van genieten te brengen, en dat in functie van elke parkinsonpa-
tiënt. Parki’s Kookatelier heeft een missinglink functie tussen de 
parkinsonpatiënt, de mantelzorg, de academici, de specialisten 
van de foodindustrie, de farmaceutische industrie en de medici. 
De opdracht is tevens een waardevolle adviserende kook- en voe-
dingspartner te zijn, en dat voor alle parkinsonpatiënten, zelfs 
wereldwijd.
Meer info: www.parkiskookatelier.be 
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