
Informatie voor  
gebruikers van 
Corbilta®

Ook kan spierpijn of diarree optreden. De volle-
dige lijst van bijwerkingen kunt u vinden in de bij-
sluiter in de verpakking. Als u last heeft van een 
bijwerking of niet tevreden bent over het effect van 
Corbilta, neem dan contact op met uw arts. Uw 
arts kan adviseren de dosis aan te passen of de 
bijwerkingen te verlichten dan wel het effect te ver-
groten.
Het is onverstandig om op eigen initiatief, 
zonder overleg met uw arts, de dosis te ver-
anderen of te stoppen met het innemen van 
geneesmiddelen.

Wanneer mag u Corbilta niet gebruiken?
In sommige gevallen is het niet verstandig om  
Corbilta te gebruiken. Dat is bijvoorbeeld als u 
allergisch bent voor levodopa/carbidopa/enta- 
capon of een van de hulpstoffen, of als u lijdt aan 
bepaalde aandoeningen. Meer informatie kunt u 
lezen in de bijsluiter bij de verpakking.

Als u zwanger bent of u denkt dat u mogelijk zwan-
ger bent, neem dan contact op met uw arts voor-
dat u Corbilta gebruikt. Tijdens de behandeling 
met Corbilta mag u geen borstvoeding geven.

Vanwege bepaalde bijwerkingen waaronder 
bloeddrukdaling, moet u bijzonder voorzichtig zijn 
als u autorijdt of als u machines of gereedschap 
gebruikt.

Bij sommige aandoeningen en bij bepaalde ge-
neesmiddelen, moet extra worden opgelet met het 
gebruik van Corbilta. Uw arts weet precies in welke 
gevallen dat is. Licht uw arts en apotheker altijd in 
over andere geneesmiddelen die u gebruikt (ook 

over vitaminepreparaten, kruidengeneesmiddelen 
en geneesmiddelen die u bij de drogist haalt).

Waar kunt u meer informatie krijgen?
Meer informatie over Corbilta vindt u in de bijslui-
ter bij de verpakking. Voor informatie over het om-
gaan met de ziekte van Parkinson en contact met 
lotgenoten kunt u terecht bij de Parkinson Patiënten 
Vereniging. Zij hebben ook een afdeling die zich 
inzet voor patiënten die jonger zijn dan 55 jaar; de 
Yoppers (Young Onset Parkinsonians). 

In deze brochure leest u over de behandeling 
met Corbilta. De volledige informatie over  
Corbilta kunt u lezen in de bijsluiter bij de  
verpakking. Het is verstandig de bijsluiter  

regelmatig te lezen, dan bent u altijd op de 
hoogte van de nieuwste informatie. Volgt u  

altijd de adviezen van uw arts op, ook als deze 
anders zijn dan wat in de brochure of in de 
bijsluiter is vermeld. Als u vragen heeft over  

Corbilta of uw ziekte, neem dan contact op met 
uw arts of verpleegkundige.
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Corbilta bevat levodopa/carbidopa/entacapon



Generiek van uw geneesmiddel

Hierbij ontvangt u uw geneesmiddel, Corbilta 
(werkzame stof levodopa/carbidopa/entacapon). 
De verpakking ziet er anders uit dan u tot nu waar-
schijnlijk gewend was. Dat komt omdat Sandoz  
de generieke variant van Stalevo® (werkzame stof 
levodopa/carbidopa/entacapon) onder de naam 
Corbilta op de markt brengt. Sandoz is wereldwijd 
één van de grootste leveranciers van generieke  
geneesmiddelen en produceert volgens strenge 
kwaliteitseisen. Als dochterorganisatie van Novartis, 
is Sandoz een toonaangevende producent van  
generieke geneesmiddelen. 

Hoe werkt Corbilta?
Levodopa is het standaardmiddel bij de behande-
ling van verschijnselen van Parkinson. Maar het  
effect van levodopa kan na verloop van tijd minder 
worden. De Parkinson verschijnselen kunnen dan 
terugkomen. Levodopa werkt dan dus te kort en 
dit wordt wel “wearing-off” of “end-of-dose-effect”  
genoemd. U merkt dit doordat de verschijnselen 
al opkomen of erger worden voordat u uw volgen-
de levodopa dosis inneemt. Deze verschijnselen 
kunnen motorisch (beven, spierstijfheid, traag be-
wegen) of niet motorisch (angst, verandering van 
stemming, zweten) zijn.

In een tablet Corbilta zitten 3 werkzame stoffen: 
levodopa, carbidopa en entacapon. Carbidopa en 
entacapon zorgen ervoor dat er meer levodopa in 
de hersenen komt. Daardoor duurt de werking van 
levodopa langer. 

Voor wie is Corbilta?
Corbilta is geïndiceerd voor de behandeling van 
volwassen patiënten met de ziekte van Parkinson en
‘end-of-dose’ motorische fluctuaties die niet door 
middel van behandeling met levodopa/dopa de-
carboxylase-remmer zijn gestabiliseerd. 

U krijgt Corbilta als levodopa bij u niet lang genoeg 
meer werkt en het niet meer genoeg verbetering 
geeft. Corbilta zorgt ervoor dat u langer goed op le-
vodopa reageert (de zogenaamde ON-tijd). De tijd 
waarin uw verschijnselen weer opkomen of erger 
worden (de OFF-tijd) wordt dus korter. Als u, voor-
dat u met Corbilta begon, al entacapon (Comtan® 
of een generieke variant daarvan) gebruikte in com-
binatie met levodopa (Sinemet®, Madopar® of een 
generieke variant daarvan), dan zult u waarschijnlijk 
geen verandering merken bij de omzetting naar Cor-
bilta. Het belangrijkste verschil is dan dat u nu maar 
1 tablet per keer hoeft te slikken in plaats van 2.

Hoe gebruikt u Corbilta?
Corbilta is er in 6 verschillende sterktes 
•	 	50	mg	 levodopa	/12,5	mg	carbidopa	/	200	

mg entacapon 
•	 	75	mg	levodopa	/18,75	mg	carbidopa	/	200	

mg entacapon
•	 	100	mg	 levodopa	 /25	mg	 carbidopa	 /	 200	

mg entacapon
•	 	125	mg	levodopa	/31,25	mg	carbidopa	/	200	

mg entacapon
•	 	150	mg	levodopa	/37,5	mg	carbidopa	/	200	

mg entacapon
•	 	200	mg	 levodopa	 /50	mg	 carbidopa	 /	 200	

mg entacapon

Volg bij het innemen nauwkeurig het advies van uw 
arts. Als u per ongeluk meer tabletten heeft inge-
nomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts of apotheker. 

U kunt Corbilta gebruiken in combinatie met de 
meeste andere geneesmiddelen tegen Parkin-
son. Corbilta kan de werking of bijwerkingen van  
apomorfine (dat ook gebruikt wordt bij de ziekte 
van Parkinson) versterken. [Vraag eventueel uw 
apotheker of dit voor u ook geldt.]

U mag Corbilta innemen met of zonder voedsel. 
Tabletten Corbilta mogen niet gebroken worden en 
u mag per keer maar 1 tablet innemen. Als u voor-
dat u met Corbilta begint geen entacapon (Com-
tan® of een generieke variant daarvan) gebruikte, 
zult u vrijwel direct het effect van Corbilta merken. 
Doordat Corbilta ervoor zorgt dat er meer levodo-
pa in de hersenen komt, kan het effect van de dosis 
hoger zijn. Dit merkt u door een toename van on-
gecontroleerde bewegingen (dyskinesieën) of mis-
selijkheid. Als dit optreedt, kan uw arts voorstellen 
om de dosis te verlagen.

Met welke bijwerkingen moet u rekening 
houden?
Zoals alle geneesmiddelen kan Corbilta bijwerkin-
gen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bij-
werkingen krijgt.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn (toename 
van) ongecontroleerde bewegingen, misselijkheid, 
roodbruine verkleuring van de urine (dit is onschul-
dig en onschadelijk).


