
De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden 
aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Duodopa®. Het verplicht 
plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is 
een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Duodopa® te 
waarborgen (RMA versie 03/2015)

2.4 Hoe wordt Duodopa toegediend?

Duodopa is een gel in een plastic cassette. Deze cassette is verbonden met een 
pomp, die verbonden is met een sonde die rechtstreeks in de twaalfvingerige 
darm is geplaatst. De pomp dient gedurende de dag doorlopend een kleine 
doses medicatie (levodopa en carbidopa) toe. Dit betekent dat de hoeveelheid 
levodopa in het bloed constanter wordt en dat het risico op bijwerkingen, zoals 
bewegingsstoornissen wordt verminderd.

3 Hoe Duodopa bewaren?

• Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

•  Duodopa dient men in de koelkast te bewaren tussen 2°C en 8°C. Een cassette  
met gel kan, eenmaal buiten de koelkast, maximaal 16 uur worden bewaard.

•  Bewaar de cassettes in de kartonnen doos ter bescherming tegen licht. Gebruik 
Duodopa niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 
doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand 
is de uiterste houdbaarheidsdatum.

•  De cassette is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en mag niet langer 
dan 16 uur worden gebruikt, zelfs als er nog een beetje gel overblijft. Geopende 
cassettes mogen niet opnieuw gebruikt worden.

•  Tegen het einde van de houdbaarheidstijd, kan de gel enigszins geel verkleuren.  
Dit heeft geen invloed op de behandeling met Duodopa. 

4 Andere informatie

Informatie over reizen, ziekenhuisopname en nuttige telefoonnummers kan u 
terugvinden op de Duodopa patiëntenkaart. 

Volledige informatie over Duodopa is beschikbaar in de bijsluiter. 

Duodopa®

 (levodopa en carbidopa monohydraat, intestinale gel)

Informatiebrochure voor patiënten  
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Lees aandachtig de bijsluiter alvorens Duodopa te gebruiken. 



1 Introductie Duodopa

Uw arts heeft u Duodopa (levodopa/carbidopa) voorgeschreven. Wanneer u start  
met deze behandeling heeft u misschien enkele praktische vragen over Duodopa.  
Deze brochure tracht deze vragen te beantwoorden. Ook in de bijsluiter van de  
medicatie vindt u belangrijke informatie. 

Gebruik Duodopa steeds zoals het door uw arts werd voorgeschreven! 

2 Werking van Duodopa

2.1 Waarvoor wordt Duodopa gebruikt?

Duodopa is een geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. 
Symptomen van de ziekte kunnen zijn: beven, starheid, trage bewegingen en 
moeilijk evenwicht kunnen houden. 

2.2 Waaruit bestaat Duodopa?

Duodopa bevat twee geneesmiddelen in een gel:

 • Levodopa 20 mg/ml
 • Carbidopa monohydraat 5 mg/ml 

De andere stoffen zijn:

 • Carmellose natrium 
 • Gezuiverd water

2.3 Wat doen de werkzame stoffen van Duodopa?

•  Levodopa wordt in het lichaam omgezet in dopamine, een substantie aanwezig 
in de hersenen en in het ruggenmerg, waar het helpt in de overdracht van 
impulsen tussen de zenuwcellen. Een tekort aan dopamine kan symptomen 
geven van de ziekte van Parkinson. 

•  Behandeling met levodopa verhoogt het gehalte aan dopamine in de hersenen 
en vermindert de symptomen van de ziekte van Parkinson. 

•  Carbidopa monohydraat wordt toegevoegd om het effect te verbeteren en de 
bijverschijnselen van levodopa te verminderen.

•  Opgelet: eiwitrijke voeding (zoals vlees, vis, zuivelproducten, zaden en noten) 
kan het effect van Duodopa verminderen. Indien u hiervan last ondervindt, 
raadpleeg dan uw arts.
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Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat 
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars en 
patiënten. Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een 
veilig en doeltreffend gebruik van Duodopa te waarborgen en moeten volgende 
belangrijke onderdelen bevatten:

 •  activiteiten die betrekking hebben op de beperking van de risico’s van 
de PEG/J plaatsing: perforatie, hemorragie en infecties incl. peritonitis

 •  activiteiten die betrekking hebben op de beperking van de lange termijn 
complicaties geassocieerd aan de PEG/J sonde: stoma complicaties 
(infectie, perforatie, hemorragie) en sonde complicaties (knopen, 
knikken, dislocatie, occlusie, erosie).
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