
Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg filmomhulde tabletten
levodopa/carbidopa/entacapon

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.

-

Wat staat er in deze bijsluiter:

1. Wat is Stalevo en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Stalevo inneemt?
3. Hoe wordt Stalevo ingenomen?

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

1. Wat is Stalevo en waarvoor wordt het gebruikt?

Stalevo bevat drie werkzame stoffen (levodopa, carbidopa en entacapon) in één filmomhulde tablet. Stalevo wordt 
gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.

De ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door lage niveaus van een stof genaamd dopamine in de hersenen. 
Levodopa verhoogt de hoeveelheid dopamine en vermindert zo de symptomen van de ziekte van Parkinson. Carbidopa 
en entacapon verbeteren de antiparkinsoneffecten van levodopa.

2. Wat u moet weten voordat u Stalevo inneemt?

Gebruik Stalevo niet als u:

- allergisch bent voor levodopa, carbidopa of entacapon, of voor één van de andere bestanddelen van dit 
geneesmiddel (vermeld in rubriek 6)
als u nauwekamerhoekglaucoom (een 
oogaandoening) heeft een tumor van de bijnier heeft
bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van depressie (combinaties van selectieve MAO-A- 
en MAO-B-remmers of niet-selectieve MAO-remmers)
ooit maligne neurolepticasyndroom (MNS – dit is een zeldzame reactie op geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van ernstige 

psychische stoornissen) heeft gehad

ooit niet-traumatische rabdomyolyse (een zeldzame spieraandoening) heeft gehad een 
ernstige leverziekte heeft.

-
-
-

-

-
-

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Stalevo inneemt als u een :
- een hartaanval of andere ziekten van het hart, waaronder hartritmestoornissen, of van de 
bloedvaten

astma of een andere longziekte
een leverprobleem, omdat uw dosis mogelijk moet worden aangepast 
nier- of hormoongerelateerde aandoeningen

-
-
-
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-
-

maagzweren of convulsies
als u langdurige diarree heeft, raadpleeg dan uw arts, want dit kan een teken zijn van een ontsteking van de 
dikke darm
elke vorm van ernstige psychische stoornis zoals psychose
chronisch groothoekglaucoom, omdat uw dosis mogelijk moet worden aangepast en de druk in uw ogen 
mogelijk moet worden gecontroleerd.

-
-

Raadpleeg uw arts als u momenteel :
- antipsychotica (geneesmiddelen die worden gebruikt om psychose te behandelen)

- een geneesmiddel dat een lage bloeddruk kan veroorzaken bij het opstaan   uit een stoel of bed. U dient zich ervan 
bewust te zijn dat Stalevo deze reacties kan verergeren.

Raadpleeg uw arts als u tijdens de behandeling met Stalevo: :
- merkt dat uw spieren erg stijf worden of heftig gaan schokken, of dat u tremoren, opwinding, verwardheid, koorts, snelle 

polsslag of grote schommelingen in uw bloeddruk krijgt. Als een van deze dingen gebeurt, neem onmiddellijk contact 
op met uw arts
depressief voelen, zelfmoordgedachten hebben of ongewone veranderingen in uw gedrag opmerken
merkt dat u plotseling in slaap valt of als u zich erg slaperig voelt. Als dit gebeurt, mag u niet autorijden of gereedschap 
of machines gebruiken (zie ook rubriek 'Rijvaardigheid en het gebruik van machines')
merkt dat ongecontroleerde bewegingen beginnen of erger worden nadat u bent begonnen met het innemen 
van Stalevo. Als dit gebeurt, kan het nodig zijn dat uw arts de dosis van uw antiparkinsongeneesmiddel 
aanpast diarree krijgt: controle van uw gewicht wordt aanbevolen om mogelijk overmatig gewichtsverlies te 
voorkomen
progressieve anorexia, asthenie (zwakte, uitputting) en gewichtsafname binnen een relatief korte 
tijd ervaren. Als dit gebeurt, moet een algemene medische evaluatie met inbegrip van de 
leverfunctie worden overwogen
de behoefte voelt om te stoppen met het gebruik van Stalevo, zie rubriek 'Als u stopt met het innemen van Stalevo'.

-
-

-

-

-

-

Vertel het uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u verslavingssymptomen ontwikkelt die leiden tot hunkering naar grote 

doses Stalevo en andere geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Vertel het uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u aandrang of trek 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 activiteiten uit te voeren 
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 preoccupatie met een toename van 
seksuele gedachten of gevoelens omvatten.Uw arts moet mogelijk uw behandelingen herzien.

Uw arts kan tijdens een langdurige behandeling met Stalevo regelmatig laboratoriumtests uitvoeren.

Als u een operatie moet ondergaan, vertel uw arts dan dat u Stalevo gebruikt.

Het gebruik van Stalevo wordt niet aanbevolen voor de behandeling van extrapiramidale symptomen (bijv. onwillekeurige 
bewegingen, beven, spierstijfheid en spiersamentrekkingen) veroorzaakt door andere geneesmiddelen.

Kinderen en adolescenten

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

Andere medicijnen en Stalevo

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije toekomst gaat 

gebruiken.
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Gebruik Stalevo niet als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van depressie (combinaties 
van selectieve MAO-A- en MAO-B-remmers of niet-selectieve MAO-remmers).

Stalevo kan de effecten en bijwerkingen van bepaalde geneesmiddelen versterken. Waaronder:
- geneesmiddelen voor de behandeling van depressie, zoals moclobemide, amitriptyline, 

desipramine, maprotiline, venlafaxine en paroxetine
rimiterol en isoprenaline, gebruikt voor de behandeling van aandoeningen van de 

luchtwegen adrenaline, gebruikt bij ernstige allergische reacties

noradrenaline, dopamine en dobutamine, gebruikt om hartaandoeningen en lage bloeddruk te behandelen alfa-
methyldopa, gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen
apomorfine, dat wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.

-
-
-
-
-

De effecten van Stalevo kunnen door bepaalde geneesmiddelen worden afgezwakt. Waaronder:

- dopamine-antagonisten die worden gebruikt voor de behandeling van psychische stoornissen, misselijkheid en braken

- fenytoïne, gebruikt om convulsies te voorkomen
- papaverine gebruikt om de spieren te ontspannen.

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

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Stalevo kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Voor sommige patiënten wordt Stalevo mogelijk niet goed geabsorbeerd 
als het wordt ingenomen met of kort na het eten van eiwitrijk voedsel (zoals vlees, vis, zuivelproducten, zaden en noten). 
Raadpleeg uw arts als u denkt dat dit op u van toepassing is.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

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.

U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Stalevo.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Stalevo kan uw bloeddruk verlagen, waardoor u zich licht in het hoofd of duizelig kunt voelen. Wees daarom 
bijzonder voorzichtig wanneer u autorijdt of gereedschap of machines gebruikt.

Als u zich erg slaperig voelt, of als u soms plotseling in slaap valt, wacht dan tot u zich weer helemaal wakker 
voelt voordat u gaat autorijden of iets anders doet waarvoor u alert moet zijn. Anders kunt u uzelf en anderen in 
gevaar brengen op ernstig letsel of overlijden.

Stalevo bevat sucrose

Stalevo bevat sucrose (1,2 mg/tablet). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe wordt Stalevo ingenomen?

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

Voor volwassenen en ouderen :

- Uw arts zal u precies vertellen hoeveel tabletten Stalevo u per dag moet innemen.
- De tabletten zijn niet bedoeld om in kleinere stukken te worden gesplitst of gebroken.

- U mag slechts één tablet per keer innemen.
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-
-

Afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert, kan uw arts een hogere of lagere dosis 
voorstellen. Als u Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg,
100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg of 150 mg/37,5 mg/200 mg tabletten, neem niet 
meer dan 10 tabletten per dag.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u denkt dat het effect van Stalevo te sterk of te zwak is, of als u 
mogelijke bijwerkingen ervaart.

Foto 1
Om de fles voor de eerste keer te openen: open de sluiting 
en druk vervolgens met uw duim op de verzegeling totdat 
deze breekt. Zie foto 1.

Wat u moet doen als u meer van Stalevo heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk meer Stalevo-tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met 
uw arts of apotheker. In geval van een overdosis kunt u zich verward of geagiteerd voelen, uw hartslag kan langzamer 
of sneller zijn dan normaal of de kleur van uw huid, tong, ogen of urine kan veranderen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Stalevo in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een   vergeten tablet in te halen.

Als het meer dan 1 uur duurt tot uw volgende dosis :
Neem één tablet zodra u eraan denkt en de volgende tablet op het normale tijdstip.

Als het minder dan 1 uur duurt tot uw volgende dosis :

Neem een   tablet zodra u eraan denkt, wacht 1 uur en neem dan nog een tablet. Ga daarna gewoon 
door.

Laat altijd minimaal een uur tussen Stalevo-tabletten zitten om mogelijke bijwerkingen te voorkomen.

Als u stopt met het innemen van Stalevo

Stop niet met het innemen van Stalevo tenzij uw arts u dat zegt. In dat geval kan het nodig zijn dat uw arts uw andere 
geneesmiddelen tegen parkinson, met name levodopa, aanpast om uw symptomen voldoende onder controle te krijgen. Als u 
plotseling stopt met het gebruik van Stalevo en andere antiparkinsongeneesmiddelen, kan dit ongewenste bijwerkingen 
veroorzaken.

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. Veel van de 

bijwerkingen kunnen worden verlicht door de dosis aan te passen.

Als u tijdens de behandeling met Stalevo de volgende symptomen ervaart,neem onmiddellijk contact op met 
uw arts:
- Uw spieren worden erg stijf of schokken heftig, u krijgt tremoren, opwinding, verwardheid, koorts, snelle pols of grote 

schommelingen in uw bloeddruk. Dit kunnen symptomen zijn van maligne neurolepticasyndroom (MNS, een 
zeldzame ernstige reactie op geneesmiddelen die worden gebruikt om aandoeningen van het centrale 
zenuwstelsel te behandelen) of rabdomyolyse (een zeldzame ernstige spieraandoening).
Allergische reactie, de verschijnselen kunnen zijn netelroos (netelroos), jeuk, uitslag, zwelling van uw 
gezicht, lippen, tong of keel. Dit kan ademhalings- of slikproblemen veroorzaken.

-
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Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)
- ongecontroleerde bewegingen (dyskinesieën)
- zich ziek voelen (misselijkheid)
- ongevaarlijke roodbruine verkleuring van urine
- spierpijn
- diarree

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- licht gevoel in het hoofd of flauwvallen als gevolg van lage bloeddruk, hoge bloeddruk
- verergering van de symptomen van Parkinson, duizeligheid, slaperigheid
- braken, buikpijn en ongemak, brandend maagzuur, droge mond, constipatie
- onvermogen om te slapen, hallucinaties, verwardheid, abnormale dromen (inclusief nachtmerries), vermoeidheid
- mentale veranderingen – waaronder problemen met geheugen, angst en depressie (mogelijk met 
zelfmoordgedachten)

hart- of slagaderziekte (bijv. pijn op de borst), onregelmatige hartslag of 
ritme vaker vallen
kortademigheid
meer zweten, huiduitslag 
spierkrampen, zwelling van de 
benen wazig zien
Bloedarmoede

verminderde eetlust, verminderd gewicht 
hoofdpijn, gewrichtspijn
urineweginfectie

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- hartaanval
- bloeding in de darmen
- veranderingen in het aantal bloedcellen die kunnen leiden tot bloedingen, abnormale leverfunctietesten
- stuiptrekkingen
- zich geagiteerd voelen
- psychotische symptomen
- colitis (ontsteking van de dikke darm)
- andere verkleuringen dan urine (bijv. huid, nagels, haar, zweet)
- slikproblemen
- niet kunnen plassen

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Verlangen naar grotere doses Stalevo dan nodig is om motorische symptomen onder controle te houden, ook wel bekend als het 
dopaminedysregulatiesyndroom. Sommige patiënten ervaren ernstige abnormale onwillekeurige bewegingen (dyskinesieën), 
stemmingswisselingen of andere bijwerkingen na het nemen van grote doses Stalevo.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld: :
- hepatitis (ontsteking van de lever)
- jeuk

U kunt de volgende bijwerkingen krijgen:
- Onvermogen om weerstand te bieden aan de impuls om een   actie uit te voeren die schadelijk kan 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 seksuele drang
- oncontroleerbaar overmatig winkelen of uitgeven
- eetbuien (het eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd) 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 de symptomen te beheersen 
of te verminderen.
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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 of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store. Door bijwerkingen te 
melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Stalevo

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en de doos na EXP. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

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 zullen helpen om het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat Stalevo

-
-

De werkzame stoffen van Stalevo zijn levodopa, carbidopa en entacapon.
Elke tablet Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg bevat 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa en 
200 mg entacapon.
De andere stoffen in de tabletkern zijn croscarmellosenatrium, magnesiumstearaat, 
maïszetmeel, mannitol (E421) en povidon (E1201).
De ingrediënten in de filmomhulling zijn glycerol (85 procent) (E422), hypromellose, 
magnesiumstearaat, polysorbaat 80, rood ijzeroxide (E172), sucrose, titaniumdioxide (E171) en geel 
ijzeroxide (E172).

-

-

Hoe ziet Stalevo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg: bruinachtige of grijsrode, ronde, convexe filmomhulde tabletten zonder breuklijn met 
aan één zijde de inscriptie 'LCE 50'.

Stalevo wordt geleverd in zes verschillende verpakkingsgrootten (10, 30, 100, 130, 175 of 250 tabletten). Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de 

handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel 

brengen Orion Corporation

Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Fabrikant
Orion Corporation Orion Pharma 
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland

Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
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Finland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het 

in de handel brengen.

Verenigd Koninkrijk
Orion Pharma (VK) Ltd. 
Tel: +44 1635 520 300

Deze bijsluiter is voor het laatst 

goedgekeurd in. januari 2021.
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