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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 

Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 
 

 
 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 

Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 
Elke tablet met gereguleerde afgifte bevat 100 mg levodopa en 25 mg carbidopa (als 
monohydraat). 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 
 
 

3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
 Tablet met gereguleerde afgifte. 
 

Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 
Oranje-bruine, ronde, biconcave tabletten met ronde kanten. 

 
 

4. KLINISCHE GEGEVENS 
 

4.1 Therapeutische indicaties 
 

Idiopatische ziekte van Parkinson, in het bijzonder ter verkorting van de off-periode bij patiënten die 
levodopa/decarboxylaseremmers met directe afgifte of met alleen levodopa zijn behandeld en die 
motorische fluctuaties vertoonden. 
 
De ervaring met Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard bij patiënten, die niet eerder zijn 
behandeld met levodopa of andere anti-parkinsonmiddelen, is beperkt. 
 

4.2 Dosering en wijze van toediening 
 

De dagelijkse dosering van Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard dient zorgvuldig te worden 
vastgesteld. De patiënten dienen tijdens de periode van dosisaanpassing nauwlettend te worden 
gecontroleerd, vooral met betrekking tot het optreden of het verergeren van misselijkheid en 
abnormale onwillekeurige bewegingen, zoals dyskinesieën, chorea en dystonie.  
 
In het geval van meer uitgesproken gastro-intestinale symptomen, vooral als deze optreden aan 
het begin van de behandeling, kunnen af en toe anti-emetica zoals domperidon worden toegediend 
(geen metoclopramide-bevattende producten!). 
 
Het doseringsniveau en de intervallen moeten individueel worden bepaald na zorgvuldig 
onderzoek door de arts. 
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Een blepharospasme kan een vroeg teken van overdosering zijn. 
 
De meeste andere geneesmiddelen die worden gebruikt om de ziekte van Parkinson te 
behandelen, behalve levodopa, kunnen worden voortgezet tijdens de toediening van 
Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard. Het kan echter zijn dat hun dosering moet worden 
aangepast. 
 
Dosering 
 
De aanbevolen doseringen zijn allemaal mogelijk met dit product, echter er zijn producten met een 
andere sterkte beschikbaar waardoor minder tabletten per keer nodig zijn. 
 
Begindosering 
Patiënten die tevoren geen levodopatherapie kregen 
De begindosering is 1 tablet Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg 2 tot 3 (of vier) 
keer per dag. Bij patienten die meer levodopa nodig hebben kan de behandeling worden begonnen 
met 1 tablet levodopa/carbidopa 200 mg/50 mg met gereguleerde afgifte tweemaal daags.  
 
De aanvangsdosering van levodopa mag niet hoger zijn dan 600 mg per dag en de doses dienen 
met tussenpozen van minimaal zes uur te worden gegeven.  
 
Afhankelijk van de ernst van de ziekte, kan een behandeling van 6 maanden nodig zijn om de 
ziekte optimaal onder controle te hebben. 

 
Patiënten die tot nu toe alleen met levodopa zijn behandeld 
Levodopa dient ten minste 12 uur voordat de behandeling met Levodopa/Carbidopa ratiopharm 
retard wordt gestart, gestopt te worden. 
- Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg, tabletten met gereguleerde afgifte: 

Bij patiënten met een lichte tot matige vorm van de ziekte bedraagt de aanbevolen 
aanvangsdosering tweemaal daags 2 retard tabletten. 

 
Patiënten die eerder zijn behandeld met levodopa/decarboxylaseremmers met directe afgifte 
Patiënten die eerder zijn behandeld met levodopa/decarboxylaseremmerproducten met niet-
verlengde afgifte, dienen bij aanvang van de behandeling met Levodopa/Carbidopa ratiopharm 
retard ongeveer 10% meer levodopa te krijgen dan voorheen. De dosis levodopa moet mogelijk tot 
30% hoger zijn.  
 
Levodopa en de decarboxylaseremmer moeten ten minste 12 uur voor inname van 
Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard gestopt worden. Het dosisinterval dient met 30%-50% te 
worden verlengd met tussenpozen van 4-12 uur. Als de verdeelde doses niet gelijk zijn, wordt 
aanbevolen om de laagste dosis aan het einde van de dag toe te dienen. 
Zoals hieronder beschreven onder ‘Aanpassen van de dosering’, moet de dosis worden aangepast 
op geleide van de klinische reactie van de patiënt.  

 
Richtlijnen voor substitutie van levodopa/decarboxylaseremmer tabletten met directe afgifte 
combinaties naar Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard tabletten met gereguleerde afgifte 
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- Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg, tabletten met gereguleerde afgifte: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Aanpassen van de dosering 

Na instelling van de dosering kan de dosis of de dosisfrequentie worden verhoogd of verlaagd 
afhankelijk van de reactie van patiënt op behandeling. 
De meeste patiënten worden adequaat behandeld met 400 mg levodopa/100 mg carbidopa tot 1600 
mg levodopa/400 mg carbidopa per dag. De tabletten met gereguleerde afgifte moeten worden 
toegediend in enkelvoudige doses met tussenpozen van vier tot twaalf uur gedurende de dag. 
Hogere doses (tot 2400 mg levodopa/600 mg carbidopa) en kortere tussenpozen (minder dan vier 
uur) zijn gebruikt, maar worden over het algemeen niet aanbevolen.  
 
Als doses van Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard worden gegeven met tussenpozen van 
minder dan vier uur of als de verdeelde doses niet gelijk zijn, wordt aanbevolen de laagste dosis aan 
het einde van de dag toe te dienen. 
 
Het effect van de eerste ochtenddosis kan tot wel één uur vertraagd zijn in vergelijking met de 
gebruikelijke reactie op de eerste ochtenddosis van levodopa/carbidopa met directe afgifte. 
 
Aanpassingen van de dosering dienen met tussenpozen van minstens drie dagen te geschieden. 
 
Onderhoudsdosering 
Omdat de ziekte van Parkinson progressief verloopt, worden periodieke klinische controles 
aanbevolen en kan een aanpassing van het doseringsschema van Levodopa/Carbidopa ratiopharm 
retard nodig zijn. 
 
Toevoeging van andere anti-Parkinsonmiddelen 
Anticholinergica, dopamineagonisten en amantadine kunnen gelijktijdig met levodopa/carbidopa 
worden toegediend. Het kan nodig zijn om het doseringsvoorschrift van Levodopa/Carbidopa 
ratiopharm retard aan te passen wanneer deze geneesmiddelen aan een lopende behandeling met 
Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard worden toegevoegd. 
 
Onderbreking van de therapie 
Patiënten moeten zorgvuldig worden geobserveerd in het geval van een plotselinge verlaging van 
de dosering of als het nodig is de behandeling met Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard stop te 
zetten, met name bij patiënten die antipsychotica krijgen (zie rubriek 4.4). 
Als anesthesie met halothaan, cyclopropaan of andere stoffen die het hart gevoelig maken voor 
sympathicomimetische amines nodig is, moet de toediening van Levodopa/Carbidopa ratiopharm 
retard worden gestaakt, tenzij gelijktijdig opioïden worden gebruikt (zie rubriek 4.5). 
 

Levodopa/decarboxylaseremmer 
tabletten met directe afgifte 

Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/ 
25 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 
 

Dagelijkse dosis 
levodopa (mg) 

Dagelijkse dosis 
levodopa (mg) 

Aantal tabletten met 
gereguleerde afgifte 

100-200 200 1 tablet, tweemaal daags 
300-400 400 1 tablet, drie tot viermaal 

daags 
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Speciale populatie 
 
Pediatrische populatie 
De veiligheid en werkzaamheid van Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard bij kinderen onder de 18 
jaar zijn niet vastgesteld.  
 
Ouderen 
Er is ruime ervaring met het gebruik van levodopa/carbidopa bij oudere patiënten. De hierboven 
aangegeven dosering komt voort uit de klinische gegevens van deze ervaringen. 
 

 Nier- en leverfunctiestoornis 
 Het is niet nodig de dosering aan te passen. 
  
 Wijze van toediening 

Ter handhaving van de eigenschappen van de gereguleerde afgifte van het product mogen de 
tabletten alleen heel worden doorgeslikt en mogen ze niet verdeeld, gekauwd of verpulverd worden. 
 
Inname van voedsel, vooral eiwitrijk voedsel, kan de absorptie van levodopa beïnvloeden. Daarom 
moeten de tabletten met verlengde afgifte 30 minuten voor een maaltijd of 90 minuten na een 
maaltijd worden ingenomen. 

 
4.3 Contra-indicaties 
 

- Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde 
hulpstoffen. 

- Niet-selectieve monoamineoxidase (MAO)-remmers en selectieve MAO-A-remmers. De 
toediening van deze MAO-remmers dient ten minste 2 weken voor aanvang van de 
behandeling met levodopa/carbidopa te worden gestaakt. Levodopa/carbidopa kan gelijktijdig 
worden gebruikt met de aanbevolen dosis van een selectieve MAO-B-remmer (bijv. selegiline) 
(zie rubriek 4.5). 

- Kwaadaardig melanoom. Aangezien levodopa een kwaadaardig melanoom kan activeren, mag 
het niet worden gebruikt bij patiënten met verdachte, niet-gediagnosticeerde huidlaesies of een 
voorgeschiedenis van melanoom. 

- Nauwe-kamerhoek glaucoom. 
 

4.4  Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 

Levodopa/carbidopa mag alleen worden toegediend na een grondige baten-risicobeoordeling: 
- aan patiënten met ernstige cardiovasculaire of longziekte, bronchiale astma, acute beroerte, 

nier-, lever- of endocriene ziekte (bijv. hyperthyreoïdie, feochromocytoom) of met een 
voorgeschiedenis van maagzweer of convulsies 

- aan patiënten met tachycardie 
- aan patiënten met ernstige aandoeningen van het hematopoëtische systeem 
- als toediening van een sympathicomimeticum gecontra-indiceerd is 
- aan patiënten met psychiatrische aandoeningen met een psychotische component. 

 
Voorzichtigheid is geboden wanneer levodopa/carbidopa wordt toegediend aan patiënten met een 
voorgeschiedenis van een myocardinfarct, die residuele atriale, nodale of ventriculaire aritmieën 
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hebben. De hartfunctie moet bij dergelijke patiënten met bijzondere zorg worden gemonitord tijdens 
de periode van aanpassing van de initiële dosering. 
 
In de aanpassingsfasen wordt frequentere monitoring van de lever- en nierfunctie en van het 
bloedbeeld aanbevolen. Als er een voorgeschiedenis is van een myocardinfarct, aritmieën of 
coronaire ischemie, moeten controles van de bloedsomloop en ECG regelmatig en frequent worden 
uitgevoerd, vooral aan het begin van de behandeling. Periodieke evaluatie van de lever-, 
hematopoëtische, cardiovasculaire en nierfunctie wordt aanbevolen tijdens langdurige therapie. 
 
Bij patiënten die eerder levodopa als monotherapie hebben gekregen, moet de behandeling met 
levodopa ten minste 12 uur voor aanvang van de behandeling met levodopa/carbidopa worden 
gestaakt. 
 
Dyskinesieën kunnen optreden bij patiënten die eerder met alleen levodopa werden behandeld, 
omdat carbidopa het mogelijk maakt dat meer levodopa de hersenen bereikt en er dus meer 
dopamine wordt gevormd. Het optreden van dyskinesieën kan een verlaging van de dosering 
vereisen. 
 
Levodopa/carbidopa wordt niet aanbevolen voor de behandeling van door geneesmiddelen 
veroorzaakte extrapiramidale reacties of voor de behandeling van de ziekte van Huntington. 
 
Abrupt stoppen 
Na vele jaren van behandeling met producten die levodopa bevatten, kan het abrupt stoppen of een 
zeer snelle verlaging van de dosis van Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard leiden tot een 
kwaadaardig levodopa-ontwenningssyndroom (maligne neurolepticasyndroom met hyperthermie, 
spierstijfheid, veranderde mentale toestand en een toename van serumcreatinefosfokinase) of 
akinetische crisis. Beide aandoeningen zijn levensbedreigend. 
Levodopa-behandelingsonderbrekingen die om therapeutische redenen zijn geïndiceerd, mogen 
daarom alleen in een ziekenhuisomgeving worden uitgevoerd, vooral als de patiënt neuroleptica 
krijgt. 
 
Dopaminedysregulatiesyndroom (DDS)  
Dopaminedysregulatiesyndroom (DDS) is een verslavende aandoening die leidt tot overmatig 
gebruik van het geneesmiddel en die werd waargenomen bij sommige patiënten die behandeld 
werden met carbidopa/levodopa. Voor aanvang van de behandeling, moeten patiënten en 
zorgverleners worden gewaarschuwd voor het mogelijke risico op het ontwikkelen van DDS (zie ook 
rubriek 4.8). 
 
Stoornissen in de impulsbeheersing 
Patiënten dienen regelmatig gecontroleerd te worden op het ontstaan van stoornissen in de 
impulsbeheersing. Patiënten en verzorgers dienen erop geattendeerd te worden dat in het gedrag 
van patiënten die behandeld worden met dopamine-agonisten en/of andere dopaminerge 
behandelingen, zoals Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard in combinatie met levodopa, 
symptomen van een stoornis in de impulsbeheersing kunnen optreden, waaronder pathologisch 
gokken, verhoogd libido, hyperseksualiteit, compulsief geld uitgeven of koopgedrag, eetbuien en 
compulsief eetgedrag. Als dergelijke symptomen zich ontwikkelen wordt aanbevolen de behandeling 
te heroverwegen. 
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Psychische stoornissen 
Alle patiënten moeten zorgvuldig worden gecontroleerd op de ontwikkeling van mentale 
veranderingen en depressie met of zonder zelfmoordneigingen. Patiënten met een 
voorgeschiedenis van psychosen moeten met voorzichtigheid worden behandeld. 
Als een bestaande psychose verergert, moet Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard worden 
stopgezet. 
 
Slaperigheid en periodes van plotselinge slaap 
Levodopa is geassocieerd met slaperigheid en periodes van plotselinge slaap. Plotselinge 
slaapaanvallen tijdens dagelijkse activiteiten, in enkele gevallen zonder zich hiervan bewust te zijn 
of waarschuwingssignalen, zijn zeer zelden gemeld. Patiënten dienen hierover te worden 
geïnformeerd en geadviseerd om voorzichtig te zijn bij autorijden en het bedienen van machines 
gedurende de behandeling met levodopa. Patiënten die slaperigheid en periodes van plotselinge 
slaap hebben ervaren, mogen geen auto rijden of machines bedienen. Een verlaging van de 
dosering of beëindiging van de therapie kan worden overwogen. 
 
Chronische open-hoek glaucoom 
Patiënten met chronische open-hoek glaucoom kunnen voorzichtig worden behandeld met 
levodopa/carbidopa, op voorwaarde dat de intraoculaire druk goed onder controle is en de patiënt 
zorgvuldig wordt gemonitord op veranderingen in de oogdruk tijdens de therapie. 
 
Maligne melanoom 
Epidemiologische studies hebben aangetoond dat patiënten met de ziekte van Parkinson een hoger 
risico hebben om melanoom te ontwikkelen dan de gemiddelde bevolking (ongeveer 2-6 maal 
hoger). Het is onduidelijk of het waargenomen verhoogde risico te wijten was aan de ziekte van 
Parkinson of aan andere factoren, zoals geneesmiddelen die worden gebruikt om de ziekte van 
Parkinson te behandelen. Daarom wordt patiënten en zorgverleners geadviseerd om regelmatig te 
monitoren op melanomen bij gebruik van levodopa/carbidopa. Idealiter zouden periodieke 
huidonderzoeken moeten worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerde personen (bijv. 
dermatologen). 
 
Laboratoriumbepalingen 
Levodopa en carbidopa hebben afwijkingen veroorzaakt: 
- bij de detectie van catecholamines, creatinine, urinezuur, glucose, alkalische fosfatase, SGOT, 

SGPT, melkzuurdehydrogenase, bilirubine, bloedureumstikstof 
- verlaagd hemoglobine en hematocriet, verhoogd serumglucose en witte bloedcellen, bacteriën 

en bloed in de urine 
- wanneer een teststrip wordt gebruikt om ketonurie te bepalen, kan levodopa/carbidopa een 

vals-positief resultaat geven voor ketonlichamen in de urine. Deze reactie wordt niet veranderd 
door het urinemonster te koken 

- fout-negatieve resultaten bij het onderzoek naar glycosurie met behulp van glucose-
oxidasemethoden 

- en een vals-positieve Coombs-test. 
 
 Hulpstoffen 
 
 Natrium 
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 Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet met gereguleerde afgifte, dat wil 
 zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 
Voorzichtigheid is geboden wanneer de volgende geneesmiddelen gelijktijdig met 
levodopa/carbidopa worden toegediend: 
 
Antihypertensiva 
Symptomatische orthostatische hypotensie kan optreden wanneer levodopa/carbidopa wordt 
toegevoegd aan de behandeling van patiënten die al antihypertensiva krijgen (vooral 
geneesmiddelen die reserpine bevatten). Aanpassing van de dosering van het antihypertensivum 
kan nodig zijn wanneer behandeling met levodopa/carbidopa wordt toegevoegd. 
 
Antidepressiva 
Er zijn zeldzame meldingen geweest van bijwerkingen, waaronder hypertensie en dyskinesie, als 
gevolg van de gelijktijdige toediening van tricyclische antidepressiva en levodopa/carbidopa (zie 
rubriek 4.3 voor patiënten die monoamineoxidaseremmers krijgen). 
 
Anticholinergica 
Anticholinergica kunnen synergetisch werken met levodopa om de tremor te verbeteren. 
Gecombineerd gebruik kan echter abnormale onwillekeurige bewegingen verergeren. 
Anticholinergica kunnen de effecten van levodopa verminderen door de absorptie ervan te 
vertragen. Een aanpassing van de dosis levodopa/carbidopa kan nodig zijn. 
 
Dopamine-afbrekende middelen (bijv. reserpine, tetrabenazine) 
Het gebruik van levodopa/carbidopa met dopamine-afbrekende middelen (bijv. reserpine, 
tetrabenazine) of andere middelen waarvan bekend is dat ze de monoaminevoorraden aantasten, 
wordt niet aanbevolen. 
 
COMT-remmers (tolcapon, entacapon) 
Gelijktijdig gebruik van COMT-remmers (catechol-O-methyltransferase) en levodopa/carbidopa kan 
de biologische beschikbaarheid van levodopa verhogen. De dosis levodopa/carbidopa moet 
mogelijk worden aangepast. 
 
Andere medicijnen tegen Parkinson 
Anticholinergica, dopamine-agonisten en amantadine kunnen gelijktijdig met Levodopa/Carbidopa 
ratiopharm retard worden toegediend. Het kan nodig zijn om de dosis Levodopa/Carbidopa 
ratiopharm retard aan te passen wanneer deze medicijnen worden toegevoegd aan een lopende 
behandeling van Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard. 
 
Gelijktijdig gebruik van selegiline en levodopa/carbidopa kan gepaard gaan met ernstige 
orthostatische hypotensie (zie rubriek 4.3). 
 
Andere geneesmiddelen 
Dopamine-D2 receptorantagonisten (bijv. fenothiazinen, butyrofenonen, risperidon), 
benzodiazepinen en isoniazide kunnen het therapeutisch effect van levodopa verminderen. 
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De gunstige effecten van levodopa bij de ziekte van Parkinson kunnen worden verminderd door 
fenytoïne, papaverine en opioïden. Patiënten die deze geneesmiddelen samen met 
levodopa/carbidopa gebruiken, moeten zorgvuldig worden geobserveerd op verlies van 
therapeutische respons. 
 
Gelijktijdige toediening van levodopa/carbidopa met sympathicomimetica kan hun effecten 
versterken, en het kan nodig zijn de dosis van de sympathicomimetica te verlagen. 
 
Algemene anesthetica 
Het product moet ten minste 8 uur vóór de anesthesie met halothaan, cyclopropaan of andere 
stoffen die het hart gevoelig maken voor sympathicomimetische amines worden gestaakt, tenzij 
gelijktijdig opioïden worden gebruikt. 
Als de behandeling tijdelijk wordt onderbroken, moet de gebruikelijke dagelijkse dosis worden hervat 
zodra de patiënt weer orale geneesmiddelen kan innemen. 
 
Pyridoxine (vitamine B6) 
Aangezien carbidopa elke verzwakking van het effect van levodopa veroorzaakt door pyridoxine 
remt, kan Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard ook worden ingenomen door patiënten die 
gelijktijdig pyridoxine (vitamine B6) krijgen. 
 
IJzer 
Gelijktijdig gebruik van ferrosulfaat of ferrogluconaat en levodopa/carbidopa kan leiden tot een 
vermindering van de biologische beschikbaarheid van levodopa/carbidopa. 
 
Eiwitrijk dieet 
Aangezien levodopa met bepaalde aminozuren competitief is, kan de absorptie van levodopa bij 
sommige patiënten op een eiwitrijk dieet gestoord zijn. 
 
Antacida 
De effecten van toediening van antacida en levodopa/carbidopa op de biologische beschikbaarheid 
van levodopa zijn niet onderzocht.  

 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 
 Zwangerschap 

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van levodopa/carbidopa bij zwangere 
vrouwen. De resultaten van dierstudies hebben reproductietoxiciteit aangetoond (zie rubriek 5.3). 
Het potentiële risico voor het embryo of de foetus is niet bekend.  
 
Daarom moet levodopa/carbidopa niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Elke vrouw in de 
vruchtbare leeftijd die Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard gebruikt moet effectieve anticonceptie 
toepassen. 
 

 Borstvoeding 
Levodopa wordt in significante hoeveelheden in de moedermelk uitgescheiden. Tijdens het gebruik 
van Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard mogen vrouwen geen borstvoeding geven. 
 
Vruchtbaarheid 
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Er werden geen bijwerkingen op de vruchtbaarheid waargenomen in preklinische studies met enkel 
carbidopa of levodopa. Vruchtbaarheidonderzoeken bij dieren zijn niet uitgevoerd met de combinatie 
van levodopa en carbidopa. 

 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

 
Individuele reacties op medicatie kunnen variëren en bepaalde bijwerkingen zoals slaperigheid en 
duizeligheid die zijn gemeld met levodopa/carbidopa kunnen bij sommige patiënten van invloed zijn 
op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.  
 
Patiënten die behandeld worden met levodopa en die last hebben van slaperigheid of een episode 
van plotseling in slaap vallen, moeten worden geadviseerd zich te onthouden van autorijden of 
andere activiteiten (bijv. bedienen van machines) waarbij verminderde oplettendheid henzelf of 
anderen in gevaar kan brengen met kans op ernstige verwondingen of de dood. Dit is van 
toepassing tot deze terugkerende periodes of de slaperigheid zijn verdwenen (zie 4.4 ‘Speciale 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik’). 

 
4.8 Bijwerkingen 

 
Samenvatting van het veiligheidsprofiel 
Tijdens gecontroleerde klinische onderzoeken bij patiënten met matige tot ernstige motorische 
fluctuaties veroorzaakte levodopa/carbidopa geen bijwerkingen die uniek waren voor de 
formuleringen met gereguleerde afgifte. 
 
De meest vermelde bijwerking was dyskinesie (een vorm van abnormale onwillekeurige 
bewegingen). 
 
Lijst van bijwerkingen in tabelvorm 
Bijwerkingen uit klinische onderzoeken en postmarketingervaring zijn vermeld per 
systeem/orgaanklasse en per frequentie. 
 

Systeem/orgaanklass
e 

Vaak (≥1/100, 
<1/10)  

Soms 
(≥1/1.000, 
<1/100) 

Zelden 
(≥1/10.000, 
<1/1.000)  

Zeer zelden 
(<1/10.000)  

Niet bekend (kan 
met de 
beschikbare 
gegevens niet 
worden bepaald). 

Bloed- en 
lymfestelselaandoeni
ngen 

  leukopenie, 
hemolytische en 
niet-
hemolytische 
anemie, 
trombocytopenie 

agranulocytose  

Voedings- en 
stofwisselingsstoornis
sen 

anorexia gewichtsverlies 
of 
gewichtstoena
me 

   

Psychische depressie met of agitatie, angst, bruxisme,  dopaminedysregu
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stoornissen zonder 
ontwikkeling van 
zelfmoordneiginge
n, psychotische 
episodes 
waaronder wanen 
en paranoïde 
gedachten, 
dementie, euforie, 
hallucinaties, 
duizeligheid, 
verwardheid, 
nachtmerries, 
slaperigheid1, 
slapeloosheid, licht 
gevoel in het 
hoofd, verhoogde 
drive 

desoriëntatie verhoogd libido latiesyndroom 

Zenuwstelselaandoe
ningen 

dyskinesie2, 
chorea, dystonie, 
extrapiramidale en 
bewegingsstoornis
sen, bradykinesie 
(aan-uit-episodes)3, 
hoofdpijn, 
paresthesie, 
syncope, 
bittere smaak 

verminderd 
denkvermogen, 
ataxie, 
verhoogde 
tremor van de 
handen 

maligne 
neurolepticasynd
room, activering 
van een latent 
Horner-
syndroom, 
convulsies, 
gevoelloosheid, 
trismus 

  

Oogaandoeningen   wazig zien, 
blefarospasme, 
pupilverwijding, 
diplopie, 
oculogyrische 
crisis 

  

Hartaandoeningen hartkloppingen, 
hartafwijkingen 

    

Bloedvataandoeninge
n 

orthostatische 
effecten waaronder 
hypotensieve 
episodes 

hypertensie blozen, flebitis   

Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en 
mediastinumaandoen
ingen 

dyspneu heesheid abnormaal 
ademhalingspatr
oon 

  

Maagdarmstelselaan
doeningen 

constipatie, 
diarree, dyspepsie, 
misselijkheid, 

buikpijn, 
dysfagie, 
flatulentie, 

donkere 
verkleuring van 
het speeksel, 
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braken, droge 
mond 

sialorroe branderig gevoel 
op de tong, 
zweren in de 
twaalfvingerige 
darm, gastro-
intestinale 
bloeding, hik 

Huid- en 
onderhuidaandoening
en 

 urticaria haaruitval, 
angio-oedeem, 
donkere 
verkleuring van 
het zweet, 
toegenomen 
zweten, pruritus, 
huiduitslag, 
maligne 
melanoom (zie 
rubriek 4.4), 
purpura van 
Henoch-
Schönlein 

  

Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeni
ngen 

spierkramp    spiertrekkingen 

Nier- en 
urinewegaandoening
en 

 donkere 
verkleuring van 
de urine 

urine-
incontinentie, 
urineretentie 

  

Voortplantingsstelsel- 
en 
borstaandoeningen 

  priapisme   

Algemene 
aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoo
rnissen 

pijn op de borst, 
vermoeidheid, 
asthenie 

loopstoornissen
, opvliegers, 
oedeem, 
malaise 

   

Letsels, intoxicaties 
en 
verrichtingscomplicati
es 

 vallen    

 
1 Levodopa/carbidopa is in verband gebracht met slaperigheid en is zeer zelden in verband gebracht 
met extreme slaperigheid overdag en plotseling in slaap vallen. 
2 Tijdens het gebruik van levodopa/carbidopa-tabletten met verlengde afgifte is dyskinesie vaker 
waargenomen dan bij gebruik van levodopa/carbidopa-doseringsvormen met directe afgifte. 
3 Een (on-off-episodes) bradykinesie kan enkele maanden tot jaren na het begin van de behandeling 
met levodopa optreden en is waarschijnlijk geassocieerd met de progressie van de ziekte. 
Aanpassing van het doseringsschema en het doseringsinterval kan nodig zijn. 
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Omschrijving van geselecteerde bijwerkingen 
Stoornissen in de impulsbeheersing 
Pathologisch gokken, verhoogd libido en hyperseksualiteit, compulsief geld uitgeven of koopgedrag, 
eetbuien of compulsief eetgedrag kan optreden bij patiënten die behandeld worden met dopamine-
agonisten en/of andere dopaminerge behandelingen die levodopa bevatten, waaronder 
levodopa/carbidopa (zie rubriek 4.4). 
 
Dopaminedysregulatiesyndroom 
Dopaminedysregulatiesyndroom (DDS) is een verslavende aandoening waargenomen bij sommige 
patiënten die behandeld werden met levodopa/carbidopa. Deze patiënten laten een compulsief 
patroon van misbruik van dopaminerge geneesmiddelen zien, in een hogere dosis dan die nodig is 
voor controle van motorische symptomen en dat in sommige gevallen kan leiden tot een ernstige 
vorm van dyskinesie (zie ook rubriek 4.4). 
 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend 
worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. 

 
4.9 Overdosering 

 
De behandeling van een acute overdosis levodopa/carbidopa is in het algemeen dezelfde als die 

van een acute overdosis van levodopa alleen. Pyridoxine heeft echter geen effect op het omkeren 
van de werking van Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard. Er moet elektrocardiografische 
monitoring worden gebruikt en de patiënt moet zorgvuldig worden geobserveerd op de 
ontwikkeling van hartritmestoornissen. Indien nodig moet een geschikte antiaritmische therapie 
worden gegeven (bijv. β-receptorremmers). Een specifiek antidotum bestaat niet.  

 
Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de patiënt andere geneesmiddelen 
heeft gebruikt samen met Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard. Tot op heden is er geen ervaring 
met dialyse gemeld. Daarom is de waarde ervan bij de behandeling van overdosering onbekend. 

 
 

 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 

Farmacotherapeutische categorie: dopaminerge middelen; levodopa met decarboxylaseremmers 
ATC code: N04BA02 

 
Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard is een combinatie van carbidopa, een aromatisch-
aminozuur-decarboxylaseremmer en levodopa, de metabole voorloper van dopamine, in een 
tabletvorm met gereguleerde afgifte op polymeerbasis voor toepassing bij de behandeling van de 
ziekte van Parkinson. 
 



 
LEVODOPA/CARBIDOPA RATIOPHARM RETARD 100 MG/25 MG 

tabletten met gereguleerde afgifte 
 

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS Datum : 14 november 2022 
1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken Bladzijde : 13 
 

rvg 30654 SPC 1122.13v.FN 

Levodopa/Carbidopa retard is speciaal nuttig ter vermindering van de ‘off-periodes’ bij patiënten die 
voorheen werden behandeld met levodopa/decarboxylaseremmers met directe afgifte en bij wie 
dyskinesieën en motorische fluctuaties optreden.  
 
Patiënten met ziekte van Parkinson die werden behandeld met levodopa kunnen motorische 
fluctuaties ontwikkelen die worden gekenmerkt door het uitgewerkt raken van een dosis vóór de 
volgende dosis, dyskinesieën op de tijd van de maximale plasmaconcentratie en akinesie. Het 
vergevorderde stadium van motorische fluctuaties (on-off fenomeen) is gekenmerkt door 
onvoorspelbare schommelingen van beweeglijkheid naar onbeweeglijkheid. Hoewel de oorzaken 
van de motorische fluctuaties niet geheel zijn opgehelderd, is aangetoond dat zij kunnen worden 
verminderd door behandelingsschema’s die zorgen voor een stabiele plasmaconcentratie van 
levodopa.  
 
In de hersenen wordt levodopa tot dopamine gedecarboxyleerd, daardoor heeft het een positief 
effect op de symptomen van de ziekte van Parkinson. Carbidopa, dat de bloed/hersenbarrière niet 
passeert, remt slechts de extracerebrale decarboxylatie van levodopa, waardoor er meer levodopa 
voor transport naar de hersenen beschikbaar is en voor daaropvolgende omzetting in dopamine. 
Daarom is normaliter niet nodig om met regelmatige tussenpozen hoge dosis levodopa te geven. 
Gastro-intestinale en cardiovasculaire bijwerkingen, met name die welke zijn toe te schrijven aan 
dopamine dat in de extracerebrale weefsels gevormd wordt, worden door de lagere dosering geheel 
of gedeeltelijk vermeden. 
 
Tijdens klinische onderzoekingen ondervonden patiënten met motorische fluctuaties een kortere off-
periode met levodopa/carbidopa in retard vorm in vergelijking met levodopa/carbidopa met directe 
afgifte. De vermindering van de off-periode was nogal gering (ongeveer 10%) en de incidentie van 
dyskinesieën is licht verhoogd na toediening van Levodopa/carbidopa retard vergeleken met de 
behandeling met levodopa/carbidopa met directe afgifte. Bij patiënten zonder motorische fluctuaties 
leverde Levodopa/carbidopa retard onder gecontroleerde omstandigheden hetzelfde therapeutische 
voordeel op bij langere doses intervallen dan levodopa/carbidopa met directe afgifte. Verbetering 
van andere symptomen van de ziekte van Parkinson vond over het algemeen niet plaats. 

 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 
Absorptie 
De gemiddelde tijd om de maximale plasmaspiegel te bereiken kan iets geringer zijn bij 
levodopa/carbidopa retard 100 mg/25 mg dan bij levodopa/carbidopa retard 200 mg/50 mg. 
 
De farmacokinetiek van levodopa na toediening van levodopa/carbidopa 200/50 mg retard is bij 
jonge gezonde vrijwilligers bestudeerd. Het duurde na toediening van levodopa/carbidopa 200/50 
mg retard gemiddeld twee uur voordat maximale plasma levodopa spiegels werden bereikt in 
vergelijking met 0,75 uur voor levodopa/carbidopa met directe afgifte. 
De gemiddelde maximale plasma levodopa spiegels lagen 60% lager bij levodopa/carbidopa 200/50 
mg retard dan bij levodopa/carbidopa met directe afgifte. 
 
De absorptie van levodopa na toediening van levodopa/carbidopa 200/50 mg retard verliep 
gedurende vier à zes uur continu. Bij deze studies schommelden de plasma levodopa concentraties 
binnen nauwere grenzen dan bij levodopa/carbidopa met directe afgifte.  
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Aangezien de biologische beschikbaarheid van levodopa uit levodopa/carbidopa 200/50 mg retard in 
verhouding tot een tablet levodopa/carbidopa met directe afgifte ongeveer 70% bedraagt, moet de 
dagelijkse dosering van levodopa in de vorm met verlengde afgifte gewoonlijk hoger zijn dan die van 
de directe afgifte toedieningsvormen.  
Er waren geen aanwijzingen dat de actieve bestanddelen uit Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 
snel of ongereguleerd vrijkomen. 
 
Inname van voedsel, vooral van eiwitrijk voedsel kan de absorptie van levodopa beïnvloeden. 
Daarom dienen de tabletten met gereguleerde afgifte 30 min voor de maaltijd te worden ingenomen. 
In geval van carbidopa resulteerde gelijktijdige inname van voedsel in een 50% lagere AUC en 40% 
lagere Cmax. De lagere plasmaspiegels van carbidopa hebben geen klinische relevantie. 
 

 Distributie 
Levodopa wordt gelijktijdig met carbidopa, een decarboxylase-remmer, toegediend waardoor de 
biologische beschikbaarheid van levodopa toeneemt en de klaring van levodopa afneemt. De klaring 
en distributievolume van levodopa is 0,3 l/uur/kg en 0,9-1,6 l/kg respectievelijk als het tegelijkertijd 
met een decarboxylase remmer wordt gegeven. 
De plasmaeiwitbinding van levodopa is verwaarloosbaar. Levodopa accumuleert niet in plasma. 
Carbidopa passeert de bloed/hersenbarrière niet. Zowel levodopa als carbidopa passeren de 
placenta en worden uitgescheiden in moedermelk. 
 
Biotransformatie en eliminatie  
De eliminatiehalfwaardetijd van levodopa is ongeveer 1-2 uur. Levodopa wordt volledig via 
metabolisme geëlimineerd en de gevormde metabolieten worden hoofdzakelijk via de urine 
uitgescheiden. Er zijn vier metabole routes bekend waarbij de decarboxylase route overheerst als 
levodopa wordt toegediend zonder decarboxylase remmer. Wanneer levodopa gelijktijdig met 
carbidopa wordt gegeven, wordt het decarboxylase enzym geremd zodat metabolisme via catechol-
O-methyl-transferase (COMT) de belangrijkste metabole route wordt. 
 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
  

Niet-klinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn 
afkomstig van conventioneel onderzoek op het gebied van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij 
herhaalde dosering, genotoxiciteit en carcinogeen potentieel.  
 
In onderzoek op het gebied van reproductietoxiciteit hebben zowel levodopa als de combinatie van 
levodopa/carbidopa viscerale en skeletale misvormingen veroorzaakt bij konijnen. 
 
 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 

Fumaarzuur 
Hypromellose 
Macrogol 6000 
Natriumstearylfumaraat 
Colloïdaal siliciumdioxide  
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Chinolinegeel (E 104) 
Geel ijzeroxide (E 172) 
Rood ijzeroxie (E 172)  
Titaandioxide (E 171). 
 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 

Niet van toepassing. 
 

6.3 Houdbaarheid 
 

4 jaar. 
 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 

6.5   Aard en inhoud van de verpakking 
 

Al/Al blisterverpakkingen 
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 verpakkingsgrotten in de handel worden gebracht. 
 

6.6   Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen  
 
Geen bijzondere vereisten 
 
 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 

Ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm 

 Duitsland  
 
 
8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 
 RVG 30654 Levodopa/Carbidopa ratiopharm retard 100 mg/25 mg, tabletten met gereguleerde 

afgifte 
 

 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE 

VERGUNNING 
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 8 november 2004 
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Datum van laatste verlenging: 12 juli 2009 
 
 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
  
 Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 2, 4.1 t/m 5.3: 4 augustus 2022 
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