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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 

Levodopa en carbidopa 
 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk 

zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in 

deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen? 
2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe neemt u dit medicijn in? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit medicijn? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. WAT IS LEVODOPA/CARBIDOPA RATIOPHARM RETARD EN WAARVOOR WORDT DIT MEDICIJN 
INGENOMEN? 
 
Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard is een medicijn voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. 
Het bevat de werkzame stoffen levodopa en carbidopa (een zogenaamde decarboxylase remmer). 
Vergeleken met normale tabletten, die de werkzame stoffen snel vrijgeven (snelle vrijgifte), laat dit medicijn 
deze langzamer vrij en gedurende een langere tijd. Het effect begint daardoor later en duurt langer 
(tabletten met verlengde vrijgifte).  

Dit medicijn wordt gebruikt  
Bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het vermindert de 'off'-tijd (uw spieren worden opeens stijf 
en dat kan minuten of zelfs uren duren) als u wordt behandeld met alleen levodopa, 
levodopa/decarboxylaseremmer tabletten met een formulering met directe afgifte (bijvoorbeeld carbidopa) 
en als u last heeft van plotselinge bewegingen waar u geen controle over heeft.  
 

2. WANNEER MAG U DIT MEDICIJN NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE 
ZIJN? 

Wanneer mag u dit medicijn niet innemen? 
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van 

deze bijsluiter. 
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- U gebruikt medicijnen of heeft onlangs medicijnen gebruikt die bekend staan als niet-selectieve 
monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) en selectieve MAO-A-remmers, gebruikt voor de 
behandeling van depressie, zoals fenelzine, isocarboxazide of moclobemide. De behandeling met deze 
medicijnen moet ten minste 2 weken voordat u start met het gebruik van Levodopa/Carbidopa 
ratiopharm retard worden gestopt. Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard kan wel samen met een MAO-
remmer die selectief is voor MAO-type B (bijvoorbeeld selegiline) gebruikt worden (zie “Gebruikt u nog 
andere medicijnen”). 

- U heeft verdachte, huidveranderingen die niet door een arts onderzocht zijn of u heeft vroeger last 
gehad van melanoom (een vorm van huidkanker). Levodopa kan ervoor zorgen dat kwaadaardige 
huidkanker (maligne melanoom)weer terugkomt.  

- U lijdt aan nauwe-kamerhoekglaucoom (verhoogde druk in het oog). 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt. 
 
- als u een ernstige cardiovasculaire aandoening (ziekte in uw hart of bloedvaten) heeft of opeens een 

beroerte heeft gehad 
- als u een ernstige longziekte heeft of als u plotseling benauwd wordt door spierkrampen en zwelling van 

het slijmvlies in de luchtwegen. Vaak gaat u daarbij hoesten en meer slijm aanmaken (bronchiale astma) 
- als u een nier- of leveraandoening heeft 
- als u problemen heeft met uw endocriene systeem (klieren die hormonen in de bloedbaan afscheiden), 

zoals hyperthyreoïdie (een overactieve schildklier) of feochromocytoom (een tumor van de bijnier die 
ervoor zorgt dat uw bloeddruk hoog wordt) 

- als u ooit maag- of darmzweren heeft gehad, omdat er een groter risico is op maagbloeding 
- als u ooit epileptische aanvallen/convulsies heeft gehad 
- als u last heeft van een snelle hartslag (tachycardie) 
- als u een ernstige aandoening van het hematopoëtische (bloedvormende) systeem heeft 
- als u weet dat u geen sympathicomimetica mag gebruiken, medicijnen die worden gebruikt bij de 

behandeling van lage bloeddruk, onregelmatige hartslag en krampen in de lagere luchtwegen 
- als u ooit een psychotische episode heeft gehad of een psychose heeft gehad. Psychose is een ernstige 

mentale ziekte die ervoor zorgt dat u minder controle heeft over uw houding en gedrag. 
- als u ooit een hartaanval heeft gehad en nog steeds last heeft van hartritmestoornissen 
- als u momenteel wordt behandeld of ooit bent behandeld met alleen levodopa. U moet minimaal 12 uur 

wachten voordat u Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard kunt gaan gebruiken 
- als u langdurig last heeft van open-kamerhoekglaucoom (verhoogde oogdruk) 
- als u een erfelijke ziekte heeft waarbij u opeens bewegingen maakt zonder dat u dat wilt (chorea van 

Huntington). U wordt afgeraden om dit medicijn te gebruiken. 
 
Neem contact op met uw arts als u tijdens de behandeling met Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 
- last heeft van bewegingsstoornissen zoals spiertrekkingen in het gezicht, stijve spieren, moeilijk 

beginnen te bewegen, trillen van de vingers of handen. Het kan nodig zijn om de dosis te verlagen 
- steeds moe bent en/of gemakkelijk zomaar in slaap valt. U mag niet autorijden of machines bedienen. 

Uw arts zal uw dosis aanpassen als dat nodig is of uw behandeling helemaal stopzetten 
- zich depressief voelt, zelfmoordgedachten heeft of vreemde veranderingen in uw gedrag opmerkt. Zeer 

zelden zijn er meldingen geweest van patiënten die depressief werden en later zelfmoordneigingen 
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ontwikkelden. Als u denkt dat dit ook voor u geldt, wordt u geadviseerd direct contact op te nemen met 
uw arts 

- geopereerd moet worden. 
 
Vertel het uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u klachten van verslaving krijgt die ervoor zorgen 
dat u meer wilt nemen van dit medicijn of andere medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van 
de ziekte van Parkinson. 
 
Vertel het aan uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u behoeftes of drang ontwikkelt om u anders 
te gedragen dan u gewend bent of als u geen controle heeft over gedrag dat u of andere mensen kan 
beschadigen. Dit soort gedrag heet stoornissen in de impulsbeheersing en dit kan bestaan uit verslavend 
gokken, te veel eten of geld uitgeven, ongewoon vaak zin in seks of vaker seksuele gedachten en 
gevoelens hebben. Uw arts moet uw behandeling misschien aanpassen. 
 
Als u veel jaren behandeld wordt met levodopa/carbidopa, dan kunt u klachten (ontwenningsverschijnselen 
van levodopa) krijgen wanneer u plotseling stopt of minder neemt van dit medicijn (bekend als maligne 
levodopa-ontwenningssyndroom of maligne neurolepticasyndroom). Dit gebeurt vooral als u op hetzelfde 
moment medicijnen voor de behandeling van psychosen gebruikt. U kunt last krijgen van erg hoge koorts, 
stijve spieren, niet meer kunnen bewegen en mentale afwijkingen. Deze aandoeningen zijn 
levensbedreigend. Neem onmiddellijk contact op met een arts. 
 
Dit medicijn kan bij verschillende laboratoriumtests afwijkingen veroorzaken. Hier vallen onder: 
- aanwezigheid van de volgende stoffen in het lichaam: catecholamines, creatinine, urinezuur, glucose, 

alkalische fosfatase, SGOT, SGPT, melkzuurdehydrogenase, bilirubine, bloedureumstikstof 
- minder hemoglobine (eiwit in het bloed) en hematocriet (percentage rode bloedcellen in het bloed), meer 

suiker (glucose) in het bloed, aanwezigheid van witte bloedcellen, bacteriën en bloed in uw urine 
- vals-positief resultaat wanneer een teststrip wordt gebruikt om ketonlichamen (stoffen die ontstaan bij 

verbranding van vet) in de urine te bepalen (deze reactie wordt niet veranderd door het urinemonster te 
koken) 

- fout-negatieve resultaten bij het onderzoek van suiker (glucose) in de urine met behulp van glucose-
oxidasemethoden 

- een vals-positieve Coombs-test (antiglobulinetest). 
 
Opmerkingen over regelmatige controles tijdens de behandeling 
De werking van uw lever, hart, bloedsomloop en nieren moet regelmatig gecontroleerd worden. Ook moet 
uw bloed regelmatig onderzocht worden. 
 
Heeft u vroeger last gehad van hartaanvallen, aritmieën (onregelmatige hartslag) of coronaire ischemie 
(verminderde bloedstroom door de kransslagaders)? Dan moeten regelmatig bloedsomloopcontroles en 
ECG-controles (een hartfilmpje waarmee onderzocht wordt hoe uw hart werkt) bij u uitgevoerd worden. 
 
Heeft u de ziekte van Parkinson? Dan heeft u een grotere kans op het ontwikkelen van een maligne 
melanoom (een kwaadaardige vorm van huidkanker). U en uw familieleden/verzorgers moeten daarom de 
huid vaak en regelmatig controleren op klachten van huidkanker tijdens de behandeling met dit medicijn. 
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Het liefst onderzoekt een huidspecialist (dermatoloog) regelmatig uw huid. 
 
Heeft u vroeger last gehad van maagzweren? Dan moet u heel goed en regelmatig door een arts 
gecontroleerd worden. Als u last heeft van glaucoom (een soort staar waarbij uw oogboldruk te hoog is), 
moet uw oogdruk regelmatig gecontroleerd worden. 
 
Het is belangrijk dat u aanwezig bent bij alle vervolgafspraken die uw arts met u maakt. 
 
Kinderen en jongeren 
Dit medicijn wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar.  

Gebruikt u nog andere medicijnen?  
Gebruikt u naast dit medicijn nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit 
misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
kruidengeneesmiddelen. Dit komt omdat Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard de werking van sommige 
andere medicijnen kan beïnvloeden. Ook kunnen sommige andere medicijnen de werking van 
Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard beïnvloeden. 
 
Vertel het met name aan uw arts of apotheker als u een van de volgende medicijnen gebruikt: 
- medicijnen die worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen; uw arts zal de dosering moeten 

aanpassen 
- medicijnen die worden gebruikt om depressie te behandelen (zie ook rubriek ‘Wanneer mag u dit 

medicijn niet innemen’) 
- medicijnen die inwerken op het centrale zenuwstelsel (anticholinergica; luchtwegverwijders gebruikt bij 

astma), zoals ipratropium en tiotropium. Het effect van levodopa kan minder zijn; uw arts zal de dosering 
aanpassen als dat nodig is 

- dopamine-afbrekende medicijnen (bijvoorbeeld reserpine, tetrabenazine) 
- tolcapon en entacapon (COMT-remmers, gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson); als 

u deze medicijnen samen met Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard gebruikt, kan er meer van de stof 
levodopa bij uw hersenen komen. De dosis Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard moet mogelijk 
worden aangepast 

- selegiline (gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson); als u dit medicijn samen met 
Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard gebruikt, kan uw bloeddruk erg laag worden  

- amantadine (gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson). U kunt meer last krijgen van de 
bijwerkingen van levodopa. De dosering van Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard moet mogelijk 
worden aangepast 

- medicijnen die worden gebruikt om psychose te behandelen (bijvoorbeeld fenothiazine, butyrofenonen, 
risperodon) 

- benzodiazepinen (bepaalde slaap- en kalmeringsmedicijnen), zoals diazepam, oxazepam en 
lormetazepam; het effect van Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard kan minder zijn 

- isoniazide (gebruikt voor de behandeling van tuberculose, een ziekte door een bacterie) 
- fenytoïne (gebruikt bij de behandeling van epilepsie, een ziekte van uw hersenen); het effect van 

Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard kan minder zijn 
- papavarine (gebruikt om krampen in het maagdarmkanaal te behandelen); het effect van 

Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard kan minder zijn 
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- opioïden (gebruikt om ernstige pijn te behandelen) 
- medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van lage bloeddruk, falen van de bloedsomloop (als 

uw bloed niet goed stroomt), onregelmatige hartslag en krampen in de lagere luchtwegen 
(sympathicomimetica). Cardiovasculaire bijwerkingen (klachten in uw hart en aderen) kunnen erger 
worden 

- Medicijnen die ferrosulfaat of ferrogluconaat bevatten. Het kan zijn dat uw lichaam minder van de stof 
levodopa opneemt. 

- metoclopramide (gebruikt om misselijkheid te behandelen en wanneer u zich niet lekker voelt) 
- anesthetica (verdovingsmedicijnen, bijvoorbeeld halothaan, cyclopropaan) 

Waarop moet u letten met eten? 
Levodopa kan soms minder goed werken als u een eiwitrijk dieet volgt. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.  
 
Elke vrouw die zwanger kan worden en die dit medicijn krijgt, moet goed werkende anticonceptiemiddelen 
(een middel om zwangerschap te voorkomen, zoals een condoom, spiraaltje of de pil) gebruiken. 
 
Er is te weinig bekend over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschappen bij de mens. Bij 
dierproeven bleek het schadelijk te zijn. 
Neem dit medicijn niet in als u zwanger bent of probeert zwanger te worden. 
 
Levodopa wordt uitgescheiden in de moedermelk. U mag daarom geen borstvoeding geven tijdens de 
behandeling met dit medicijn. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:  
Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid, slaperigheid en dubbelzien. Dit kan uw 
reactievermogen beïnvloeden. 
 
Houd hier rekening mee als u van plan bent auto te rijden of machines te bedienen. Patiënten van wie 
bekend is dat ze snel slaperig worden en de neiging hebben om plotseling in slaap te vallen, mogen 
niet autorijden of machines bedienen. Anders kunt u uzelf of anderen in gevaar brengen vanwege 
het risico op mogelijke (dodelijke) ongelukken die ernstige verwondingen kunnen veroorzaken. 
 
Wees voorzichtig bij het autorijden en bedienen van machines totdat u weet hoe u op dit medicijn reageert.  
 
Levodopa/Carbidopa ratiopham bevat natrium 
Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet met gereguleerde afgifte, dat wil zeggen 
dat het in wezen ‘natriumvrij’ is. 
 
 
3. HOE NEEMT U DIT MEDICIJN IN?  
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Neem dit medicijn altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste 
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
Inname van dit medicijn 
- Neem dit medicijn via de mond in. 
- Neem de tabletten in met pauzes tussendoor zoals uw arts dat heeft uitgelegd. 
- Verander niet de tijdstippen waarop u uw tabletten of andere medicijnen voor de ziekte van Parkinson 

inneemt zonder dat eerst uw arts te vragen. 
- Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit medicijn moet blijven gebruiken. Stop niet met de behandeling 

voordat u dat zou moeten doen, anders kunnen uw klachten terugkomen. 
 
Slik de tablet heel door met een glas water 30 minuten voor een maaltijd of 90 minuten na een maaltijd. U 
mag de tablet niet breken, kauwen of fijnmaken. 
 
Volwassenen (waaronder ouderen) 
Het aantal tabletten dat u elke dag moet innemen, hangt af van wat u nodig heeft. Uw arts zal u vertellen 
hoeveel tabletten u per dag moet innemen. Tijdens de eerste paar weken kan uw arts uw dosis van dit 
medicijn veranderen totdat deze precies goed is. U kunt dit medicijn ook in combinatie met andere 
medicijnen krijgen. 
 
Houdt u zich alstublieft aan de bezoekafspraken zoals u met uw arts heeft afgesproken, omdat de klachten 
van de ziekte van Parkinson veranderen met de tijd. Het kan zijn dat uw dosering veranderd moet worden 
zolang u met dit medicijn behandeld wordt.  
 
Patiënten die al worden behandeld met levodopa, alleen of in combinatie met een ander medicijn 
Neemt u levodopa alleen of samen met een ander medicijn in? Dan zal de behandeling ten minste 12 uur 
voor de start van de behandeling met Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard worden gestopt. 
 
Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen? 
Als u (of iemand anders) veel tabletten tegelijk heeft ingeslikt, of als u denkt dat een kind een van de 
tabletten heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met de spoedeisendehulpafdeling van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis of met uw arts. 
Een overdosis zal waarschijnlijk klachten veroorzaken die lijken op de bijwerkingen die in rubriek 4 
“Mogelijke bijwerkingen” staan. Kramp in uw ooglid kan een vroeg teken zijn van een overdosis. 
 
Bent u vergeten dit medicijn in te nemen? 
Neem geen dubbele dosis van dit medicijn in om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis bent 
vergeten, kunt u deze alsnog innemen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Ga in dat geval dan 
verder met uw normale doseringsschema. 
Houd er rekening mee dat dit medicijn alleen veilig en betrouwbaar kan werken als u het regelmatig 
inneemt! 
 
Als u stopt met het innemen van dit medicijn 
Stop niet met het innemen van uw medicijn of verander uw dosis niet zonder eerst met uw arts te 
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overleggen, ook als u zich beter voelt. 
Stop niet plotseling met het innemen van dit medicijn, omdat dit spierproblemen, koorts en mentale 
veranderingen kan veroorzaken. Wanneer uw arts besluit dat u moet stoppen met het gebruik van dit 
medicijn, zal uw arts uw dosis langzaam afbouwen gedurende een bepaalde periode.  
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.  
 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  

Zoals alle medicijnen kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.  
 
Stop met het innemen van dit medicijn en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt: 
- allergische reactie; de klachten kunnen zijn: 

- netelroos (uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk, komt voor bij minder dan 1 op de 100 
gebruikers), 

- jeuk, huiduitslag, zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel. U kunt last krijgen van moeilijker 
ademen of slikken (komt voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) 

- mentale veranderingen waaronder wanen (gedachten die niet kloppen), hallucinaties (u ziet dingen die 
er niet zijn), paranoia (u vertrouwt mensen veel minder, zonder dat daar een goede reden voor is) en 
depressie (komt voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers). Als u er ooit aan heeft gedacht om uzelf 
pijn te doen of zelfmoord te plegen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar een 
ziekenhuis 

- maligne neurolepticasyndroom (een heel erge bijwerking door medicijnen tegen psychose). U kunt 
last krijgen van zweten, snelle hartslag, hoge lichaamstemperatuur, stijve spieren, coma (komt voor bij 
minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) 

- bloedproblemen: de klachten kunnen zijn: een bleke huid (bleekheid), vermoeidheid, koorts, koude 
rillingen, keelpijn, zweren in uw mond of keel, lichte blauwe plekken en langdurig bloeden na een 
verwonding. (komt voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) 

- bloeding uit uw darmen (gastro-intestinale bloeding): u ziet bloed in uw ontlasting of uw ontlasting is 
donker van kleur (komt voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) 

- aanvallen van epilepsie, ook bekend als toevallen of convulsies. Dit is een ziekte van uw hersenen 
(komt voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers). 

 
Andere bijwerkingen: 
 
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) 
- verlies van eetlust 
- perioden van mentale ziekte waarbij u minder controle heeft over uw gedrag (psychose), dementie, 

euforie (u voelt zich veel te vrolijk), verwardheid, duizeligheid, nachtmerries, slaperigheid, 
slaapproblemen, licht gevoel in het hoofd, verhoogde drive (groter enthousiasme om dingen te doen) 

- bewegingsstoornissen (dyskinesie, u maakt bewegingen zonder dat u dat zelf wilt) 
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- een aandoening waardoor u plotselinge bewegingen maakt zonder dat u dat wilt (chorea) 
- spiertonusstoornis (dystonie, uw spieren trekken zomaar samen) 
- bewegingsstoornissen die niet veroorzaakt worden door ziekte of afwijkingen van het zenuwstelsel 

(extrapiramidale bijwerkingen) 
- aan-uit fenomeen: dit kunt u krijgen als u lange tijd de ziekte van Parkinson heeft. Soms kunt u goed 

bewegen (aan) en soms kunt u niet bewegen (uit). Dit kan opeens veranderen. 
- hoofdpijn, tintelingen (paresthesie), flauwvallen/neiging tot flauwvallen, bittere smaak in de mond 
- hartkloppingen, onregelmatige hartslag 
- uw bloeddruk wordt lager doordat u bijvoorbeeld te snel opstaat vanuit een zittende of liggende positie. 

Soms wordt u hier duizelig van (orthostatische hypotensie) 
- benauwd worden 
- obstipatie (verstopping, u kunt moeilijk of niet vaak poepen), diarree, slechte spijsvertering, misselijkheid, 

braken, droge mond 
- spierkrampen 
- pijn op de borst, vermoeidheid, u voelt zich zwak. 
 
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) 
- gewichtsverlies of gewichtstoename 
- onrust, angst, desoriëntatie (u weet niet waar u bent, hoe laat het is en u herkent mensen niet meer 

goed) 
- moeite met denken, problemen met bewegen (ataxie), de handen trillen meer dan normaal (tremor) 
- hoge bloeddruk 
- heesheid 
- maagpijn, moeite met slikken, winderigheid, u maakt te veel speeksel aan 
- netelroos (uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk) 
- uw urine heeft een donkere verkleuring 
- problemen met lopen, opvliegers, vochtophoping (oedeem), u voelt zich niet lekker (malaise) 
- vallen. 
 
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) 
- tanden op elkaar klemmen, u hebt meer zin in seks 
- Syndroom van Horner, een ziekte waarbij u last heeft van vernauwde pupillen, hangende oogleden en 

een droog gezicht 
- gevoelloosheid, u kunt uw mond moeilijker openen (kaakkramp) 
- wazig zien, de zenuwen in uw gezicht en rond uw oog werken slechter, u knippert veel en zonder dat u 

dat wilt met uw ogen 
- oogproblemen zoals dubbelzien en het wijder worden van uw oogpupillen 
- uw oog beweegt plotseling (oculogyrische crisis) 
- uw gezicht is rood, ontsteking van een ader (soms heeft u ook een bloedprop) 
- u ademt anders dan normaal 
- donkere verkleuring van uw speeksel, brandende tong, zweren in de twaalfvingerige darm, hikken 
- haaruitval, donkere verkleuring van uw zweet, meer zweten, jeuk, huiduitslag 
- huidkanker 
- kinderen kunnen last krijgen van bloedingen in de huid en de wand van het maagdarmkanaal door een 
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allergie (Purpura van Henoch-Schönlein) 
- moeite met plassen of moeite met het ophouden van uw poep of plas (incontinentie) 
- een erge, pijnlijke erectie die niet weggaat. 
 
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) 
- u bent heel erg slaperig overdag en u kunt plotseling in slaap vallen. 

 
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
- spiertrekkingen 
- u wilt meer van dit medicijn nemen dan u nodig heeft om problemen met het bewegen te verminderen, 

bekend als het dopaminedysregulatiesyndroom. U kunt last hebben van erg vreemde bewegingen die u 
niet wilt maken (dyskinesie), stemmingswisselingen en andere bijwerkingen na inname van hoge doses 
van dit medicijn 

- u hebt geen controle over acties die schadelijk kunnen zijn, zoals: 
- pathologisch gokken (u kunt niet stoppen met gokken ondanks dat u erge problemen krijgt met 

uzelf of uw familie) 
- meer zin in seks hebben 
- hyperseksualiteit (uw seksuele interesse en gedrag verschillen zo erg dat u of andere mensen zich 

grote zorgen maken) 
- te veel winkelen of geld uitgeven 
- eetbuien (u eet heel veel voedsel in korte tijd) of dwangmatig eten (u eet meer dan normaal en 

meer dan nodig is om uw honger te stillen). 
Vertel het uw arts als u last heeft van een van deze klachten; hij/zij zal manieren bespreken om uw 
klachten onder controle te houden of te verminderen. 
 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen 
Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te 
krijgen over de veiligheid van dit medicijn. 
 
 
5. HOE BEWAART U DIT MEDICIJN?  
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos of 
blisterverpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum. 
 
Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat 
u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden 
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ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht. 
 
 
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit medicijn?  
De werkzamen stoffen in dit medicijn zijn levodopa en carbidopa.  
 
Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 
Elke tablet met verlengde afgifte bevat 100 mg levodopa en 25 mg carbidopa als carbidopamonohydraat.  
 
De andere stoffen in dit medicijn zijn:  
Fumaarzuur, hypromellose, macrogol 6000, natriumstearylfumaraat, colloïdaal siliciumdioxide, 
chinolinegeel (E104), ijzeroxide geel en rood (E172) en titaandioxide (E171). 

Hoe ziet Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard eruit en wat zit er in een verpakking? 
 
Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg, tabletten met gereguleerde afgifte: 
Oranje-bruine, ronde, dubbelholle tabletten met ronde kanten. 
 
Levodopa/carbidopa ratiopharm retard is verpakt in blisterverpakkingen à 10, 30, 49, 50, 56, 60, 100 of 200 
tabletten met gereguleerde afgifte. 

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.  
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen  
Ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm 
Duitsland 
 
Fabrikant 
Merckle GmbH 
Ludwig-Merckle Strasse 3 
89143 Blaubeuren-Weiler 
Duitsland 

In het register ingeschreven onder 
RVG 30654 Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg, tabletten met gereguleerde afgifte   
 
Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende 
namen: 
100 mg/25 mg 
Duitsland  Levodopa/Carbidopa-ratiopharm 100 mg/25 mg Retardtabletten 
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Denemarken  Levodopa/Carbidopa Teva, depottabletter 
Nederland  Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg, tabletten met gereguleerde 

afgifte 
 
200 mg/50 mg 
Duitsland  Levodopa/Carbidopa-ratiopharm 200 mg/50 mg Retardtabletten 
Denemarken  Levodopa/Carbidopa Teva, depottabletter 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2022. 
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