
Bijsluiter: informatie voor de patiënt activiteiten die uzelf of anderen kunnen schaden. Deze 
gedragingen worden stoornissen in de impulsbeheersing 
genoemd en kunnen verslavend gokken, overmatig eten 
of uitgeven, een abnormaal hoge zin in seks of een 
toename van seksuele gedachten of gevoelens omvatten.
Uw arts moet mogelijk uw behandelingen herzien.

Entacapon 200 mg
filmomhulde tabletten

entacapone

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit 
geneesmiddel gaat gebruiken want er 
staat belangrijke informatie in voor u.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.

• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker.

• Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. 
Geef het niet door aan anderen. Het kan hen 
schaden, zelfs als hun ziekteverschijnselen dezelfde 
zijn als die van u.

• Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw 
arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen 
die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

Aangezien Entacapone-tabletten samen met andere levodopa-
geneesmiddelen zullen worden ingenomen, dient u ook de 
bijsluiters van deze geneesmiddelen aandachtig te lezen.

De dosis van andere geneesmiddelen voor de behandeling van de 
ziekte van Parkinson moet mogelijk worden aangepast wanneer u 
start met het gebruik van Entacapone. Volg de instructies die uw 
arts u heeft gegeven.

Maligne neurolepticasyndroom (MNS) is een ernstige maar 
zeldzame reactie op bepaalde geneesmiddelen en kan vooral 
optreden wanneer Entacapone en andere geneesmiddelen 
voor de behandeling van de ziekte van Parkinson plotseling 
worden gestopt of de dosis plotseling wordt verlaagd. Voor de 
symptomen van MNS zie rubriek 4 (Mogelijke bijwerkingen). 
Uw arts kan u adviseren om de behandeling met Entacapone 
en andere geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte 
van Parkinson langzaam af te bouwen.

3.

Wat staat er in deze bijsluiter?

1. Wat is Entacapone en waarvoor wordt het gebruikt.
2. Wat u moet weten voordat u Entacapone 
inneemt.

Hoe wordt Entacapone ingenomen.

4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Entacapone?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie.

Entacapone, ingenomen met levodopa, kan slaperigheid 
veroorzaken en kan ertoe leiden dat u soms plotseling in slaap valt. 
Als dit gebeurt, mag u niet autorijden of gereedschap of machines 
gebruiken (zie “Rijvaardigheid en het gebruik van machines”).

Kinderen en adolescenten
Ervaring met Entacapone bij patiënten jonger dan 18 jaar is 
beperkt. Daarom wordt het gebruik van Entacapone bij 
kinderen niet aanbevolen.

1. Wat is Entacapone en waarvoor wordt het gebruikt?

Entacapone-tabletten bevatten entacapon en worden samen met 
levodopa gebruikt om de ziekte van Parkinson te behandelen. 
Entacapone helpt levodopa bij het verlichten van de symptomen van de 
ziekte van Parkinson. Entacapone heeft geen effect op het verlichten van 
de symptomen van de ziekte van Parkinson, tenzij het samen met 
levodopa wordt ingenomen.

Andere medicijnen en Entacapone
Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort 

geleden heeft gebruikt of in de nabije toekomst gaat gebruiken. Dit geldt ook 

voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen of 

kruidengeneesmiddelen.
2. Wat u moet weten voordat u het inneemt?
• Entacapone Vertel het uw arts in het bijzonder als u een van de volgende 

geneesmiddelen gebruikt:
• rimiterole, isoprenaline, adrenaline, noradrenaline, 

dopamine, dobutamine, alfa-methyldopa, 
apomorfine

• antidepressiva: tricyclische antidepressiva (zoals 
amitriptyline, desipramine), maprotiline, venlafaxine, 
paroxetine, reversibele monoamineoxidaseremmers 
type A (zoals moclobemide)

• warfarine (gebruikt om het bloed te verdunnen)

• ijzersupplementen. Entacapone kan het voor u moeilijker 
maken om ijzer te verteren. Gebruik daarom Entacapone 
en ijzersupplementen niet tegelijkertijd. Wacht na het 
innemen van een van hen ten minste 2 tot 3 uur voordat u 
de andere inneemt.

Gebruik Entacapone niet:
• als u allergisch bent voor entacapon of voor één van de andere

bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).•
Symptomen van allergie zijn onder meer kortademigheid,
piepende ademhaling of moeite met ademhalen; zwelling van het 
gezicht, de lippen, de tong of andere delen van het lichaam, 
uitslag, jeuk of netelroos op de huid
als u een feochromocytoom heeft, een tumor van de 
bijnier (een klier die zich in de buurt van de nier 
bevindt), omdat dit het risico op ernstige hoge 
bloeddruk kan verhogen
als u bepaalde antidepressiva gebruikt die bekend 
staan   als niet-selectieve 
monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers). 
Voorbeelden zijn fenelzine en tranylcypromine 
(vraag uw arts of apotheker of uw antidepressivum 
samen met Entacapone kan worden ingenomen)
als u reversibele monoamineoxidaseremmers type 
A (zoals moclobemide) gebruikt samen met 
monoamineoxidaseremmers van het type
B (voorbeelden zijn selegiline) als 
u een leverziekte heeft

• als u ooit last heeft gehad van een zeldzame reactie op 
antipsychotica die maligne neurolepticasyndroom (MNS) 
wordt genoemd. Zie rubriek 4 van deze bijsluiter (Mogelijke 
bijwerkingen) voor de symptomen van MNS als u ooit heeft 
geleden aan een zeldzame spieraandoening, rabdomyolyse 
genaamd, die niet werd veroorzaakt door

• blessure. Rabdomyolyse veroorzaakt pijn, 
gevoeligheid en zwakte van de spieren, gevoeligheid 
voor druk en kan leiden tot nierproblemen.

•

•
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik Entacapone niet tijdens de zwangerschap of als u 
borstvoeding geeft.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt zwanger 
te zijn of zwanger wilt worden, vraag dan uw arts of 
apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel 
inneemt.

•

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Entacapone 
samen met levodopa kan uw bloeddruk verlagen, waardoor u 
zich licht in het hoofd of duizelig kunt voelen. Wees bijzonder 
voorzichtig als u autorijdt of gereedschap of machines 
gebruikt.

Bovendien kan Entacapone, ingenomen met 
levodopa, u erg slaperig maken of ervoor zorgen dat 
u soms plotseling in slaap valt.

Rijd niet en bedien geen machines als u last heeft van 
deze bijwerkingen.•

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

•Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u 
Entacapone inneemt:

Entacapone bevat sucrose
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers 
niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts 
voordat u dit geneesmiddel inneemt.

• als u ooit een hartaanval of een andere heeft gehad
ziekten van het hart• als u een geneesmiddel gebruikt dat kan leiden tot:

3. Hoe wordt Entacapone ingenomen?
duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd (lage bloeddruk) bij 
het opstaan   uit een stoel of bed
als u onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of 
zwakte ervaart, of gevoeligheid voor druk als u 
langdurige diarree heeft, raadpleeg uw arts omdat 
dit een teken kan zijn van een ontsteking van de 
dikke darm (dikke darm of darm)
als u diarree krijgt, wordt het aanbevolen uw 
gewicht te controleren om mogelijk overmatig 
gewichtsverlies te voorkomen
als u in relatief korte tijd een toenemend verlies 
van eetlust, zwakte, uitputting en gewichtsverlies 
ervaart. Uw arts kan overwegen een algemene 
medische evaluatie uit te voeren, inclusief het 
testen van uw leverfunctie.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts 
of apotheker u dat heeft verteld. Raadpleeg bij twijfel 
uw arts of apotheker.

•

Entacapone wordt ingenomen samen met geneesmiddelen die 
levodopa bevatten (hetzij levodopa/carbidopa-preparaten of 
levodopa/benserazide-preparaten). U kunt tegelijkertijd ook andere 
geneesmiddelen gebruiken om de ziekte van Parkinson te 
behandelen.

De aanbevolen dosis Entacapone is één tablet van 200 mg 
bij elke dosis levodopa. De maximale aanbevolen dosis is 
10 tabletten per dag, ofwel 2.000 mg Entacapone. Dit 
geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden 
ingenomen.

Vertel het uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u de 
neiging of het verlangen ontwikkelt om u te gedragen op een 
manier die ongebruikelijk is voor u, of als u de impuls, de drang of 
de verleiding niet kunt weerstaan   om bepaalde

Patiënten met nierproblemen
Als u dialyse krijgt omdat u nierproblemen heeft, 
kan uw arts u vertellen om de tijd tussen de doses 
te verlengen.
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Wat u moet doen als u meer van Entacapone heeft ingenomen 
dan u zou mogen Raadpleeg bij overdosering uw arts of het 
dichtstbijzijnde ziekenhuisdirect. Symptomen zijn onder meer 
verwardheid, verminderde activiteit, slaperigheid, verminderde 
spierspanning, huidverkleuring en urticaria (netelroos).

Bijzonder(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

• huiduitslag gekenmerkt door roodheid of bultjes op de huid
• abnormale resultaten bij leverfunctietesten

Erg zeldzaam(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

• agitatie
• verminderde eetlust, gewichtsverlies
• netelroosWat u moet doen wanneer u bent vergeten Entacapone in te nemen?

Als u bent vergeten de Entacapone-tablet samen met uw 
levodopa-dosis in te nemen, moet u de behandeling voortzetten 
door de volgende Entacapone-tablet in te nemen met uw 
volgende levodopa-dosis. Neem geen dubbele dosis om een   
vergeten tablet in te halen.

Niet bekend(frequentie kan met de beschikbare gegevens 
niet worden bepaald):
• verkleuring van huid, haar, baard en nagels

Wanneer Entacapone in hogere doseringen wordt gegeven: 
In doses van 1.400 tot 2.000 mg per dag komen de volgende 
bijwerkingen vaker voor:
• oncontroleerbare bewegingen met moeite met het 

uitvoeren van willekeurige bewegingen (dyskinesieën)
• zich ziek voelen (misselijkheid)

• buikpijn

Als u stopt met het innemen van Entacapone

Stop niet met het innemen van Entacapone tenzij uw arts u dat zegt. Als 
u stopt, moet uw arts mogelijk de dosering van uw andere 
geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson 
aanpassen. Plotseling stoppen met Entacapone en andere 
geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson kan 
ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Zie rubriek 2 van deze bijsluiter 
(Waarschuwingen en voorzorgen).

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts 
of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet 
in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via de Yellow Card Scheme-website 
www.mhra.gov.uk/yellowcard. Door bijwerkingen te melden, 
kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de 
veiligheid van dit geneesmiddel.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, 
neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, 
al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Gewoonlijk zijn de 
bijwerkingen veroorzaakt door Entacapone licht tot matig. 5. Hoe bewaart u Entacapone?

Sommige bijwerkingen worden vaak veroorzaakt door de 
versterkte effecten van levodopa-therapie en komen het meest 
voor aan het begin van de behandeling. Als u dergelijke effecten 
ervaart aan het begin van de behandeling met Entacapone, dient u 
contact op te nemen met uw arts, die kan besluiten uw dosering 
van levodopa aan te passen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen 
houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste 
houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, de doos of de fles 
na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale 
bewaarcondities.Vertel het uw arts als u een van de volgende 

bijwerkingen krijgt:
• Entacapone, ingenomen met levodopa, kan ervoor zorgen dat u 

zich overdag zelden erg slaperig voelt en ervoor zorgt dat u 
plotseling in slaap valt,

• Maligne neurolepticasyndroom (MNS) is een zeldzame ernstige 
reactie op geneesmiddelen die worden gebruikt voor de 
behandeling van aandoeningen van het zenuwstelsel en kan 
optreden wanneer deze geneesmiddelen worden stopgezet of 
abrupt worden stopgezet. Het wordt gekenmerkt door stijfheid, 
spiertrekkingen, beven, opwinding, verwardheid, coma, hoge 
lichaamstemperatuur, verhoogde hartslag en onstabiele 
bloeddruk,

• Een zeldzame ernstige spieraandoening 
(rabdomyolyse) die pijn, gevoeligheid en zwakte van 
de spieren, gevoeligheid voor druk veroorzaakt en kan 
leiden tot nierproblemen,

• Onvermogen om weerstand te bieden aan de impuls om een   
handeling uit te voeren die schadelijk zou kunnen zijn, zoals:
* sterke neiging om buitensporig te gokken ondanks 

ernstige persoonlijke of familiale gevolgen
* veranderde of toegenomen seksuele interesse en gedrag 

waar u of anderen zich grote zorgen over maken, 
bijvoorbeeld een verhoogde zin in seks

* oncontroleerbaar overmatig winkelen of uitgeven
* eetbuien (het eten van grote hoeveelheden voedsel in 

een korte tijdsperiode) of dwangmatig eten (meer 
eten dan normaal en meer dan nodig is om uw 
honger te stillen)

Vertel het uw arts als u een van deze gedragingen ervaart; ze 
zullen manieren bespreken om deze symptomen te beheersen 
of te verminderen.

• Hartaanval (symptomen zijn onder meer pijn op de borst 
die kan voelen alsof het naar andere delen van uw lichaam 
reist, zoals uw linkerarm, kaak en nek, kortademigheid, 
angst, een licht gevoel in het hoofd en misselijkheid 
(misselijkheid) of braken (ziek zijn) Dit is een bijwerking die 
soms voorkomt (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 
mensen)

• Ontsteking van de dikke darm (colitis; symptomen zijn onder 
meer langdurige of aanhoudende diarree) of ontsteking 
van de lever (hepatitis) met gele verkleuring van de huid en 
het wit van de ogen. De frequentie van deze bijwerkingen is 
niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald)

Alleen voor flessenverpakking:Eenmaal geopend binnen 100 dagen gebruiken.

Geneesmiddelen niet weggooien via het afvalwater of met 
huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze 
maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat Entacapone:
• De werkzame stof is entacapon. Elke tablet 

bevat 200 mg entacapon.
• De andere bestanddelen in de tabletkern zijn 

microkristallijne cellulose, mannitol, 
hydroxypropylcellulose, laaggesubstitueerd 
magnesiumstearaat, gehydrogeneerde plantaardige olie.

• De filmomhulling bevat hypromellose, 
titaniumdioxide (E171), glycerine, 
magnesiumstearaat, geel ijzeroxide (E172), sucrose, 
polysorbaat 80, rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Entacapone er uit en wat is de inhoud van de 
verpakking
Entacapone 200 mg filmomhulde tabletten zijn 
lichtoranje, ovale, biconvexe, filmomhulde tabletten 
met de inscriptie “EE200” aan de ene kant van de 
tablet en “M” aan de andere kant. Ze zijn verpakt in 
blisters, flessen en dozen met meerdere flessen.

Blisterverpakkingen bestaande uit doorzichtige transparante 
PVC/PE/PVdC-film aan de ene kant en harde getemperde 
aluminiumfolie bedekt met smeltlaslak aan de andere kant 
met 30, 60, 100, 200, 300 of 400 tabletten,
of een geperforeerde blisterverpakking met eenheidsdosis van 
100x1 tabletten.

Flesverpakkingen bestaan   uit een witgekleurde fles van 
hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) met een witte 
ondoorzichtige polypropyleen (PP) schroefdop met 30, 50, 60, 
100, 250 of 500 tabletten.

Dozen met 200, 300 of 400 tabletten als 4, 6 of 8 flesjes van 
50 tabletten. Flessen bestaan   uit een witgekleurde fles van 
hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) met een witte 
ondoorzichtige polypropyleen (PP) schroefdop.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht. 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengenAndere bijwerkingen:

Heel gewoon(kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):
• oncontroleerbare bewegingen met moeite met het 

uitvoeren van willekeurige bewegingen (dyskinesieën)
• zich ziek voelen (misselijkheid)

• ongevaarlijke roodbruine verkleuring van urine

Mylan, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, 
Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant
Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, 
Grange Road, Dublin 13, Ierland.
Mylan Hongarije Kft., H-2900, Komárom, 
Mylan utca 1.Hongarije.

Gemeenschappelijk(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

• overmatige bewegingen (hyperkinesieën), verergering van 
de symptomen van de ziekte van Parkinson, langdurige 
spierkrampen (dystonie)

• ziek zijn (braken), diarree, buikpijn, 
constipatie, droge mond

• duizeligheid, vermoeidheid, meer zweten, vallen
hallucinaties (dingen zien/horen/voelen/ruiken die 

er niet echt zijn), slapeloosheid, levendige dromen 
en verwarring

• hart- of slagaderaandoeningen (bijv. pijn op de borst, angina)

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2020
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