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Onderzoek laat zien dat een verhoogde
inname van carotenoïden via de voeding
mogelijk amyotrofe laterale sclerose
(ALS) kan voorkomen of vertragen. Het
onderzoek verscheen in het prestigieuze
Annals of Neurology, een wetenschappelijk tijdschrift van de Amerikaanse
Neurologische Vereniging. Met meer dan
één miljoen deelnemers is het één van
de grootste onderzoeken ooit naar de
invloed van antioxidanten op de ontwikkeling van ALS.
Volgens de meest recente gegevens van het
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Carotenoïden verlagen het risico op ALS
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De meeste mensen met ALS komen te overlij-
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Theoretisch natuurkundige Stephen Hawking
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en vitamine C het risico op ALS niet deden verminderen.
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van voeding rijk aan carotenoïden kan bijdragen aan de preventie of vertraging van ALS.
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kers hebben nu gekeken of de antioxidanten
vitamine C en carotenoïden het risico op ALS
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