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Datum 3 februari 2020 
Betreft GVS rapport opicapone (Ongentys®) 
 
 
 
Geachte heer Bruins, 
 
In uw brief van 11 november 2019 (CIBG-19-09084) heeft u Zorginstituut 
Nederland verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren over de vraag of 
opicapone (Ongentys®) onderling vervangbaar is met een middel dat is 
opgenomen in het GVS. Het Zorginstituut heeft de inhoudelijke beoordeling 
inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het GVS-rapport dat 
als bijlage is toegevoegd. 
 
Opicapone (Ongentys®) is als aanvullende therapie geïndiceerd bij 
levodopa/decarboxylaseremmer (DDCI) bij volwassen patiënten met de ziekte van 
Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties, die niet gestabiliseerd kunnen 
worden met die combinaties. 
 
De fabrikant van opicapone (Ongentys®) stelt dat opicapone onderling 
vervangbaar is met de COMT-remmer entacapone, en daarom kan worden 
geplaatst op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (Rzv), in het bestaande 
cluster 0N04BXAO V, samen met entacapone. 
 
Uitkomst beoordeling 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling 
van de ziekte van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties opicapone 
(Ongentys®) als ‘add on’ bij levodopa/decarboxylaseremmer een gelijke waarde 
heeft ten opzichte van entacapone. 
 
Toets onderlinge vervangbaarheid 
Op basis van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid kan worden 
geconcludeerd dat opicapone (Ongentys®) onderling vervangbaar is met de 
andere COMT-remmer entacapone in het GVS cluster 0N04BXAO V. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 

 Pagina 2 van 2 

 

Zorginstituut Nederland 
Zorg II 
Geboortezorg & Gynaecologie 

 
Datum 
3 februari 2020 
 

Onze referentie 
2020004213 

 

Advies 
Op grond hiervan adviseren wij u opicapone (Ongentys®) op te nemen in het GVS 
cluster 0N04BXAO V op bijlage 1A van het GVS. Als standaarddosis kan 50 
mg/dag worden gehanteerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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1 Inleiding 

In de brief van november 2019 verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over het 
geneesmiddel opicapone (Ongentys®). 

1.1 Opicapone (Ongentys®)[1, 2] 
 
Samenstelling 
Elke harde capsule bevat 50 mg opicapone. 
 
Geregistreerde indicatie 
Ongentys® is als aanvullende therapie geïndiceerd bij 
levodopa/decarboxylaseremmer (DDCI) bij volwassen patiënten met de ziekte van 
Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties, die niet gestabiliseerd kunnen 
worden met die combinaties. 
 
Dosering 
De aanbevolen dosis van opicapone is 50 mg. 
Ongentys® dient eenmaal daags rond bedtijd te worden ingenomen en tenminste 1 
uur voor of na levodopacombinaties.  
Opicapone versterkt de effecten van levodopa. Het is om die reden vaak 
noodzakelijk om de levodopadosering binnen de eerste dagen tot weken na aanvang 
van de therapie met opicapone aan te passen. 
  

1.2 Voorstel fabrikant opname GVS 
De fabrikant van opicapone (Ongentys®) stelt dat opicapone onderling vervangbaar 
is met de COMT-remmer entacapone, en daarom kan worden geplaatst op bijlage 1A 
van de Regeling zorgverzekering (Rzv), in het bestaande cluster 0N04BXAO V, 
samen met entacapone. 
 
 
 
 
 
Deze tekst is door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) vastgesteld in 
de vergadering van 20 januari 2020. 
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 
beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 
geneesmiddelen. Vervolgens wordt beoordeeld wat de therapeutische waarde van 
opicapone is ten opzichte van de standaard- of de gebruikelijke behandeling. 
 
Voor toetsing van de onderlinge vervangbaarheid komen de overige middelen in 
aanmerking die zijn opgenomen in het GVS en die voorgeschreven worden als 
toevoeging aan een stabiele dosis levodopa/DDCI bij patiënten met de ziekte van 
Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties: 
      -COMT-remmers  
                  0N04BXAO V: entacapon (eerste keus COMT-remmer). 
      -MAO-B-remmers 
           0N04BDAO V: selegiline, safinamide en rasagiline; 
       -Dopamine agonisten 
                  0N04BCAO V: bromocriptine, pramipexol, ropinirol en rotigotine; 
        
Omdat opicapone ook een COMT-remmer is en een gelijke groeps-ATC code heeft 
(N04BX), komt voor vergelijking daarom, gezien de huidige indeling in het GVS, in 
eerste instantie entacapone in aanmerking (cluster 0N04BXAO V). 

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 
Opicapone is net als entacapone geregistreerd als aanvullende therapie bij 
levodopa/decarboxylaseremmer-combinaties bij volwassen patiënten met de ziekte 
van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties, die niet gestabiliseerd kunnen 
worden met die combinaties.[3, 2]  
 
Conclusie: Er is sprake van een gelijksoortig indicatiegebied. 

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 
Opicapone is net als entacapone in een orale toedieningsweg beschikbaar. 
 
Conclusie: er is sprake van gelijke toedieningsweg. 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 
Opicapone is net als entacapone bestemd voor volwassenen. 
 
Conclusie: De genoemde geneesmiddelen zijn bestemd voor dezelfde 
leeftijdscategorie. 
 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 
De weging van het criterium klinisch relevante verschillen in eigenschappen berust 
met name op een beoordeling van de gunstige en ongunstige effecten van 
opicapone ten opzichte van entacapone. Verschillen in de toepasbaarheid en het 
gebruiksgemak worden wel in de weging meegenomen maar hebben alleen een 
doorslaggevende rol indien dit tot een klinisch relevante verandering in (on)gunstige 
effecten leidt. Voor de volledige beoordeling van de therapeutische waarde van 
opicapone bij de ziekte van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties wordt 
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verwezen naar het farmacotherapeutische rapport dat als bijlage is toegevoegd. 
 
Gunstige effecten 
De effectiviteit van opicapone 50 mg (1x/dag) als toevoeging aan een stabiele 
dosering levodopa/decarboxylaseremmer bij de ziekte van Parkinson en einde-dosis 
motorische fluctuaties is in een direct vergelijkende studie non-inferieur gebleken 
aan behandeling met entacapone 200 mg (bij elke levodopagift). Opicapone 
verlaagde ‘off tijd’ ten opzichte van placebo na 14-15 weken met 60,8 min. en 
verhoogde de ‘on tijd’ zonder hinderlijke dyskinesieën met 63 min. Entacapone 
verlaagde de absolute ‘off tijd’ ten opzichte van placebo met 40,3 min. en 
verhoogde de ‘on tijd’ zonder hinderlijke dyskinesieën met 48 min. 
  
Dus de gunstige effecten van opicapone komen overeen met die van entacapone. 
 
Ongunstige effecten 
Opicapone wordt net als entacapone goed verdragen. Ernstige bijwerkingen traden 
bij opicapone en entacapone in geringe mate op (niet statistisch significant meer 
dan bij placebo) en deze waren vergelijkbaar zonder onderlinge statistisch 
significante verschillen.  
 
De ongunstige effecten van opicapone komen grotendeels overeen met die van 
entacapone. 
 
Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat er geen klinisch relevante verschillen in 
eigenschappen zijn tussen opicapone en de andere COMT-remmer entacapone in het 
GVS cluster 0N04BXAO V. 

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 
Opicapone (Ongentys®) is onderling vervangbaar met de andere COMT-remmer 
entacapone in het GVS cluster 0N04BXAO V. 

2.3 Standaarddosis 
De DDD van opicapone is door de World Health Organisation (WHO) gesteld op 50 
mg. De DDD valt binnen de doseringsrange zoals vermeld in de registratietekst (50 
mg). De standaarddosis kan daarmee worden vastgesteld op 50 mg. 

2.4 Conclusie plaatsing op lijst 1A  
Opicapone (Ongentys®) kan op bijlage 1A worden geplaatst in het cluster 
0N04BXAO V, samen met de COMT-remmer entacapone. 
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3 Conclusie plaatsing in GVS 

Opicapone kan op bijlage 1A worden geplaatst in cluster 0N04BXAO V, samen met 
de COMT-remmer entacapone. De standaarddosis voor opicapone kan vastgesteld 
worden op 50 mg. 
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Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 
ADL algemene dagelijkse levensverrichtingen 
BI Betrouwbaarheidsinterval 
CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 
CK creatinekinase  
COMT Catechol-O-Methyltransferase 
CR  gereguleerde afgifte (Controlled Release).  
DDCI DOPA-Decarboxylase Inhibitor (DOPA-Decarboxylase-remmer 
EBM Evidence Based Medicine 
EMA European Medicine Agency 
EPAR European public assessment reports 
FAS Full Analysis Set 
FU Follow up 
GVS Geneesmiddel Vergoedingssysteem 
IR Directe afgifte (Immediate Release) 
LOCF ‘Last Observation Carried Forward’  
HR Hazard ratio 
MCID Minimal clinical important difference 
PD Ziekte van Parkinson  
PDQ-39 Parkinson’s disease questionnaire-39 
PP Per Protocol 
RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 
RR Relatieve risico (risk ratio) 
SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
UPDRS UPDRS Unified Parkinson’s Disease Rating Scale  
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Samenvatting 

Opicapone (Ongentys®) is vanaf 2016 geregistreerd als geneesmiddel in de 
Europese Unie en dus in Nederland. Nu vraagt de registratiehouder opname van 
opicapone aan in het GVS, waarbij men vraagt om clustering met entacapone, een 
andere COMT-remmer.  
 
In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de waarde van opicapone (Ongentys®) bij de ziekte 
van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties, die niet gestabiliseerd kunnen 
worden door aanpassing van het doseringsregiem van de behandeling met 
levodopa/decarboxylaseremmer. Opicapone is daarbij vergeleken met entacapone 
op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en 
gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar 
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 
 
In een directe vergelijking met entacapone is voor opicapone bij de ziekte van 
Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties non-inferioriteit aangetoond.  
Opicapone wordt net als entacapone goed verdragen. Bijwerkingen die bij opicapone 
vergeleken met placebo het meest frequent optreden zijn dyskinesie, obstipatie, 
slapeloosheid, duizeligheid, droge mond, verhoogd CK. Na toevoegen van opicapone 
aan de behandeling zal aanpassen van de levodopa dosering in de eerste dagen tot 
weken vaak nodig zijn.  
De ervaring is beperkter dan met entacapone. 
 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van  
de ziekte van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties opicapone als ‘add on’ 
bij levodopa/decarboxylaseremmer een gelijke waarde heeft ten opzichte van 
entacapone. 
 
De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het 
advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS ten aanzien van 
opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het 
GVS-rapport van opicapone (Ongentys®). 
 
 
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 20 januari 
2020 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van opicapone als ‘add 
on’ bij de ziekte van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties t.o.v. de 
standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 
Stofnaam opicapone (Ongentys®) capsule 50 mg 
Geregistreerde indicatie:  
Ongentys is als aanvullende therapie geïndiceerd bij levodopa/DOPA-
decarboxylaseremmers (DDCI) bij volwassen patiënten met de ziekte van 
Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties die niet gestabiliseerd kunnen 
worden met die combinaties. 
Claim van de registratiehouder:  
opicapone heeft een therapeutisch gelijke waarde ten opzichte van entacapone. 
Doseringsadvies:  
50 mg/dag eenmaal daags rond bedtijd innemen en ten minste 1 uur voor of na 
levodopacombinaties. 
Binnen de eerste dagen tot weken na aanvang van de therapie is vaak 
aanpassing van de levodopadosering nodig 
Samenstelling:  
opicapone (als monohydraat) 50 mg 
Werkingsmechanisme:  
Opicapone is een perifere, selectieve en reversibele catechol-O-methyltransferase 
(COMT)-remmer. Bij patiënten die levodopa en een perifere DDCI gebruiken, 
zoals carbidopa of benserazide, verhoogt opicapone de plasmaspiegels van 
levodopa en verbetert zo de klinische respons op levodopa. Levodopa is een 
dopamineprecursor die de bloed-hersenbarrière passeert en enzymatisch wordt 
gedecarboxyleerd tot het werkzame dopamine. De werking berust waarschijnlijk 
op verhoging van de dopamineconcentratie in de hersenen. De DDCI remt de 
extracerebrale decarboxylatie van levodopa, waardoor meer levodopa 
beschikbaar is voor de hersenen. Hierdoor wordt COMT het belangrijkste enzym 
voor de omzetting van levodopa tot 3-O-methyldopa (3-OMD) in de hersenen en 
periferie. De COMT-remmer remt deze omzetting en vertraagt daarmee de 
klaring van levodopa; hierdoor wordt de klinische reactie op elke dosis levodopa 
versterkt, die ook langer duurt. Hierdoor zijn er minder fluctuaties in de 
levodopaplasmaspiegel.  
 
Bijzonderheden:  
Ongentys® is vanaf 2016 geregistreerd. Het is onderworpen aan aanvullende 
monitoring, waardoor snel nieuwe veiligheidsinformatie kan worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. 

 
1.2 Achtergronden  

 
1.2.1 Aandoening 

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening. De oorzaak ervan is 
niet bekend, wel dat er erfelijke factoren een rol spelen. Door een geleidelijk verlies 
van dopaminerge neuronen in de substantia nigra van parkinsonpatiënten ontstaat 
dopaminerge deficiëntie in de striatale zenuwuiteinden. De motorische 
ziekteverschijnselen bij de ziekte van Parkinson zijn hier direct aan gecorreleerd.1 
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Daarnaast treedt degeneratie van adrenerge, serotonerge en cholinerge neuronen 
op en worden in de substantia nigra Lewylichaampjes gevonden. Hierdoor ontstaan 
tijdens het beloop van de ziekte vaak ook niet-motorische, niet-dopaminerge 
symptomen. 
 

1.2.2 Symptomen en ernst 
De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. De symptomen van de ziekte 
zijn zeer divers en bovendien kan het klinisch beeld tussen de patiënten zeer 
variëren. De belangrijkste symptomen worden hieronder weergegeven. 
 
Motorische symptomen 
Symptomen die in het algemeen optreden bij meer dan 50-60% vermindering van 
striatale dopaminerge activiteit zijn: bewegingsarmoede/traagheid 
(hypo/bradykinesie), rigiditeit en gestoorde houdingsreflexen. Deze fysieke 
kernsymptomen zijn verantwoordelijk voor de typische Parkinson verschijnselen 
zoals het maskergelaat, verminderd knipperen van de ogen, de voorover gebogen 
houding en de afwezigheid van meebewegingen van de armen, micrografie, 
propulisie, retropulsie, het ‘tandradfenomeen’, pijn in de spieren en gewrichten. 
Kwijlen is een gevolg van de verminderde spontane slikbeweging. Bij circa 60% is 
tremor in rust het eerste symptoom van de ziekte.1 
 
Cognitieve en sympathische symptomen 
De niet-motorische, niet-dopaminerge symptomen betreffen autonome 
functiestoornissen zoals orthostatische hypotensie, verlies van evenwicht en vallen, 
obstipatie, blaas- en seksuele klachten.  
Tevens kunnen psychische problemen optreden zoals cognitieve stoornissen, 
overmatige slaperigheid, angst en depressie (bij 30-50%). Bij 40-80% van de 
parkinsonpatiënten ontstaat in de loop van de ziekte dementie. Als de dementie 
start voor het verschijnen van de motorische symptomen, spreekt men van 
Lewylichaampjes-dementie, anders van Parkinson(-disease)-dementie. Met name bij 
de dementerende parkinsonpatiënten treden ook psychotische verschijnselen op. 
Verder heeft minstens 70% van de patiënten met de idiopathische vorm van de 
ziekte van Parkinson een gestoorde of afwezige reukzin.1 
 
Het hierboven beschreven symptomencomplex kan ook bij andere aandoeningen 
voorkomen, die worden aangeduid als (atypische) parkinsonismen. Bij 
parkinsonisme is niet de aanmaak van dopamine verstoord, maar zijn de 
zenuwcellen in de hersenen beschadigd waardoor ze niet of nauwelijks meer op 
dopamine reageren. Oorzaken zijn o.a. medicijngebruik of een cerebrovasculair 
incident. 
 
Het ziekteverloop wordt naar klinisch beeld ingedeeld in vijf verschillende stadia 
(Hoehn en Yahr). Om het verlies aan kwaliteit van leven veroorzaakt door de ziekte 
van Parkinson goed in te schatten, maakte NICE in haar richtlijn een driedeling naar 
de ernst van de aandoening: de vroege of ongecompliceerde fase, en de latere fases 
genaamd de gecompliceerde fase en het eindstadium.[1] In Tabel 1 is de indeling 
volgens NICE en Hoehn en Yahr met bijbehorend klinisch beeld en kwaliteit van 
leven weergegeven. 
 
 
 
 
 
 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport opicapone (Ongentys®) als ‘add on’ bij de behandeling van de ziekte 

van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties | januari 2020 

 

2019047354 Pagina 11 van 38 

Tabel 1: Het verloop van de ziekte van Parkinson en bijbehorende klinische 
beeld en ziektelast 
Stadium 
(Hoehn 
en Yahr) 

Klinisch beeld Ziektestadium 
(NICE) 

Kwaliteit van 
leven 
 

I Unilateraal beeld Vroege of 
ongecompliceerde 
fase 

0,5-0,7 
 II Bilateraal beeld zonder 

evenwichtsstoornissen 
III Bilateraal beeld met 

evenwichtsstoornissen; 
de patiënt kan nog 
zelfstandig functioneren 

 
 
 
Gecompliceerde 
fase 

 
 
 
0,3-0,6 
 IV Bilateraal beeld met 

evenwichtsstoornissen; 
de patiënt heeft dagelijks 
hulp nodig 

V Ernstig geïnvalideerde 
toestand; 
patiënt is aan stoel/bed 
gekluisterd en behoeft 
verpleegkundige zorg 

 
 
Eindstadium 

 
 
0,1-0,2 
 

 
 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
De prevalentie van parkinsonisme – waarvan de ziekte van Parkinson de 
voornaamste groep uitmaakt – neemt toe met de leeftijd en komt in Nederland bij 
personen onder de 50 jaar nauwelijks voor[2].  
 
In 2018 werd het aantal nieuwe patiënten met een vorm van parkinsonisme – 
waarvan de ziekte van Parkinson de voornaamste groep uitmaakt – geschat op 
ongeveer 5.900. In datzelfde jaar was de prevalentie ongeveer 52.200: 30.500 
mannen en 21.700 vrouwen. Dit komt overeen met 3,6 per 1.000 mannen en 
2,5 per 1.000 vrouwen. Zowel de schatting van de prevalentie als incidentie is 
gebaseerd op huisartsenregistraties (LINH). Het aantal personen met de ziekte van 
Parkinson en andere vormen van parkinsonisme wordt in bevolkingsonderzoek een 
factor 2 tot 2,5 hoger geschat dan in huisartsenregistraties.[2] 
 
Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal 
mensen met de ziekte van Parkinson in de periode 2015-2040 naar verwachting met 
71% stijgen.[2] 
 
 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 
De antiparkinsonmiddelen die er zijn, zijn alleen gericht op bestrijding van de 
motorische symptomen. De keuze voor de behandeling is afhankelijk van de fase 
waarin de patiënt zich bevindt en van individuele patiëntgebonden factoren, zoals de 
actuele klinische situatie, de ernst van de symptomen en de al aanwezige 
comorbiditeit.[1]  
Een combinatiepreparaat van levodopa/decarboxylaseremmer is zowel in de vroege 
als in de late fase van de ziekte van Parkinson meestal het middel van eerste keus. 
Ongeveer 40% van de patiënten die behandeld worden met levodopa ontwikkelen 
na 4-6 jaar motorische complicaties; na > 9 jaar behandeling bedraagt dit 
percentage met motorische complicaties 70%. Motorische complicaties zijn 
dyskinesie, het voorspelbaar (te vroeg) terugkeren van de parkinsonsymptomen aan 
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het einde van een doseringsinterval ‘end-of dose of wearing-off) en onvoorspelbare 
‘on-off’ responsfluctuaties. De voorspelbare motorische complicaties aan het einde 
van een dosisinterval hangen samen met het tijdstip van inname; ze kunnen worden 
bestreden door het constant houden van de levodopaspiegel, bijvoorbeeld door het 
doseringsschema aan te passen (een extra dosering toepassen of een preparaat met 
gereguleerde afgifte). Het optreden van wearing off kan volgens de richtlijn van de 
Nederlandse Vereniging voor Neurologie[1] verder worden verminderd door 
adjuvante therapie met (non-ergot)dopamine-agonisten, COMT-remmers 
(entacapone) of irreversibele MAO-B-remmers. Hierbij moet de dosering levodopa 
meestal worden verlaagd om dyskinesieën te voorkomen. Dyskinesieën zijn ook te 
voorkomen door amantadine aan de behandeling met levodopa toe te voegen.[1] 
 
Na verloop van tijd worden de responsfluctuaties onvoorspelbaar. Als 
onvoorspelbare responsfluctuaties onvoldoende te behandelen zijn met een snel 
oplosbaar levodopa-preparaat, apomorfine-injectie of adjuvante therapie met een 
dopamineagonist, irreversibele MAO-B-remmer of COMT-remmer is een drietal 
behandelingen mogelijk: 
- Subcutane toediening van apomorfine; 
- Intraduodenale levodopa/carbidopa-therapie; 
- Deep brain stimulation.[1]  
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 
Wat is de waarde van opicapone (Ongentys®) als ‘add on’ bij de ziekte van 
Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties vergeleken met entacapone? 
 

2.1.1 PICO 
 
Tabel 1 PICO 
Patiëntenpopulatie Volwassenen met de ziekte van Parkinson en einde-

dosis motorische fluctuaties 
Interventie Opicapone 50 mg/dag 
Controle-interventie Entacapone 200 mg per levodopadosering 
Cruciale uitkomsten Off-tijd 

UPDRS motorische- en ADL-scores 
Kwaliteit van leven (PDQ39; PDSI) 

Relevante follow-up duur minimaal drie maanden (exclusief de titratiefase)[3] 
Studiedesign RCT, dubbelblind met de standaard medicamenteuze 

behandeling; indien dit niet beschikbaar is met 
placebo 

 
2.1.2 Uitkomstmaten 

Off-tijd 
De ‘on-tijd’ is de tijd dat de Parkinsonmedicatie goed werkt. De ‘off tijd’ is de tijd 
waarin de Parkinsonmedicatie onvoldoende of zelfs geheel niet werkt; de patiënt 
heeft dan weer last van de Parkinson symptomen (zie  1.2.2 en 1.2.4).  
Bij de off- of on-tijd als primaire uitkomstmaat, is een heldere definitie van belang, 
waarbij duidelijk moet zijn in hoeverre sprake is van dyskinesie tijdens de on-tijd. 
Patiënten die overgaan van off naar on met dyskinesieën moeten aangeven of ze dit 
een verbetering vinden of niet.[3] In de literatuur gemelde MCID voor de ‘off tijd’ is 
tussen 1 en 1,3 uur.[4, 5]  
 
UPDRS motorische- en ADL-scores  
De CHMP noemt de subschalen UPDRS II (ADL: algemene dagelijkse 
levensverrichtingen) en UPDRS III (motorisch functioneren) van de Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) geaccepteerde en gevalideerde schalen 
voor het meten van het effect van een behandeling op de verbetering van de 
motorische stoornissen bij de ziekte van Parkinson.[3] De MCID van de UPDRS-II 
(activities of daily living): 3 punten; die van UPDRS-III (motor) is tussen 3,25 en 5 
punten.[6] In de literatuur gemelde MCID voor de totale UPDRS (I+II+III) is tussen 
−3.8 en -8.[4, 5]  
 
Bij onderzoek naar motorisch functioneren en off- of on-tijd met of zonder 
dyskinesie raadt de CHMP zelfevaluatie door de patiënt aan met behulp van een 
dagboek. Indien mogelijk dient men scores voor off- en on-perioden apart te meten. 
Verder moet tijdens de studie levodopa en andere relevante ‘achtergrond’ medicatie 
constant blijven. Indien verlaging van levodopa noodzakelijk is, moet men dit 
registreren, zodat zeker is dat de behandeleffecten niet veroorzaakt zijn door 
dosisverlaging van levodopa.[3]  
 
Kwaliteit van leven 
De PDQ-39 is een ziekte specifieke schaal om de kwaliteit van leven te meten bij de 
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ziekte van Parkinson. Het instrument bestaat uit 39 items en is onderverdeeld in 8 
categorieën, namelijk: mobiliteit, ADL, emotioneel welzijn, stigmatisering, sociale 
steun, cognitie, communicatie en lichamelijk ongemak. Per item wordt gescoord 
d.m.v. een vijf-puntenschaal (nooit, zelden, soms, vaak, altijd of kan helemaal 
niet). De MCID van de PDQ39 single index (PDSI) 1,6 punten.[6] 
 

2.2 Zoekstrategie 
Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek hebben 
wij in september 2019 een literatuursearch gedaan naar publicaties over opicapone 
en entacapone als ‘add on’ bij de ziekte van Parkinson en einde-dosis motorische 
fluctuaties. De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 
 
Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 
productkenmerken (SPC) van het registratiedossier en de European Public 
Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA). 
 

2.3 Selectiecriteria 
In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 
artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 
artikelen bekeken.  
 
Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
-vergelijking met entacapone 
-uitkomstmaat off-tijd, on-tijd met en zonder dyskinesie of verbetering van de 
motorische stoornissen gemeten met UPDRS II en III en een follow-upduur van 
minimaal drie maanden 
 
Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
-overzichtsartikel 
-onderzoek bij gezonde vrijwilligers 
-‘single dose’ studie; andere dosering dan 50 mg/dag 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  
De zoekstrategie resulteerde in 11 referenties, waarvan 1 gepubliceerde studie 
voldeed aan de inclusiecriteria, nl Ferreira, 2016. 
 
De kenmerken van de geselecteerde studie zijn weergegeven in bijlage 2. De 
geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. Sommige van de 
geëxcludeerde studies zijn aanvullend gebruikt: Lees, 2017a; Ferreira, 2018; 
Ferreira, 2019. De geïncludeerde richtlijnen en overige bronnen zijn weergegeven in 
bijlage 4. 
 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 
Ferreira, 2016 (Onderzoek 301) is een gerandomiseerd, dubbelblind één jaar 
durend, gecontroleerd fase 3-onderzoek bij 600 personen (30-83 jaar) met 5 
behandelarmen: 3 armen met verschillende opicapone-doses (5 mg, 25 mg en 50 
mg per dag) een actieve behandelarm (met 200 mg entacapone bij elke inname van 
levodopa/DDCI) en 1 arm met placebo. Na een 2 weken durende screeningsfase 
was er een 15-16 weken durende dubbelblinde fase. Vervolgens konden de 
patiënten instromen in een 1 jaar durende open-label extensiefase, waarin alle 
patiënten met opicapone 25 – 50 mg werden behandeld.  
 
De belangrijkste inclusiecriteria:  
-een diagnose van de ziekte van Parkinson gedurende tenminste 3 jaar; tenminste 
gedurende 1 jaar behandeld met levodopa/DDCI); gedurende tenminste 4 weken 
vóór de screeningsfase een stabiele behandeling van levodopa/DDCI (3-8 
doses/dag) en andere parkinsonmiddelen;  
-tenminste 1,5 uren in de ‘off state’/dag, waarbij de ‘off tijd’ vóór de eerste 
ochtenddosering niet is meegenomen;  
-de dyskinesie-score mocht niet meer dan 3 bedragen op de UPDRS-subsectie IVA, 
item 33;  
-in staat om een dagboek bij te houden over de motorische fluctuaties. 
 
De belangrijkste exclusiecriteria: 
-niet idiopathisch parkinsonisme 
-eerder gebruik van entacapone 
-dyskinesie-disability score >3 op item 33 van de UPDRS-schaal 
-ernstige of onvoorspelbare off perioden  
-NMS of niet traumatische rhabdomyolyse in de anamnese 
 
Uitkomstmaten: 
De primaire uitkomstmaat was het verschil in ‘off tijd’, dat werd gemeten als de 
gemiddelde waarde van de laatste 3 dagen in de screeningsfase vergeleken met de 
gemiddelde waarde van de laatste 3 dagen in de dubbelblinde fase. Secundaire 
uitkomstmaten waren o.a. UPDRS, PDQ39, % ‘off tijd’ responders (≥ 1 uur reductie 
in absolute ‘off tijd’) en ‘on tijd’ responders ((≥ 1 uur reductie in absolute ‘on tijd’), 
totale on tijd, on-tijd met dyskinesie, ‘on tijd’ met hinderlijke dyskinesie, ‘on tijd’ 
zonder (hinderlijke) dyskinesie.  
De non-inferiority test moest volgens de studie-opzet worden uitgevoerd op de PP 
set met een non-inferiority marge van 30 min. De EMA (EPAR p. 61/140) was echter 
van mening dat non-inferioriteit voor zowel de PP- als de FAS-set moest worden 
aangetoond. De ITT was gedefinieerd als de Full Analysis Set (FAS) van de patiënten 
die na randomisatie met tenminste 1 dosis waren behandeld en waarvan tenminste 
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1 post baseline ‘off tijd’ meting beschikbaar was. De PP als alle FAS patiënten die 
geen protocolschendingen hadden. De FAS populatie bedroeg: 590 (98%); de PP 
populatie 537 (90%); 542 (90%) patiënten maakten de studie af. 
 
Patiëntkarakteristieken 
De gemiddelde leeftijd van de geïncludeerde patiënten was 64 jaar. Alle 
proefpersonen hadden een diagnose van de ziekte van Parkinson gedurende 
gemiddeld 7 jaar en waren gedurende gemiddeld 5-6 jaar behandeld met 
levodopa/DDCI. Het Hoehn en Yahr stadium was gemiddeld 2,4; gemiddelde totale 
UPDRS-score 35-40; tijd in off stadium gemiddeld 6,2-6,9 uur (39-40% van de tijd 
dat men wakker is); tijd in ‘on stadium’ gemiddeld 10 uur (60% van tijd dat men 
wakker is); tijd in ‘on stadium’ met hinderlijke dyskinesieën gemiddeld 0,3 uur (6-
7% van wakkere tijd). Patiënten namen gemiddeld 4,4 (3-8) maal per dag een 
levodopa/DDCI -preparaat in; meestal was het een levodopa/DDCI preparaat met 
directe afgifte; bij 28-25% een preparaat met gereguleerde afgifte en 26-32% een 
combinatie van preparaten met gereguleerde en directe afgifte.  
Comedicatie met andere parkinsonmiddelen: 70% gebruikte ook dopamine-
agonisten; 19-23 % MAO-remmers, 24% amantadine en 5-7% anticholinergica. 
 

3.3 Gunstige effecten interventie 
Het risico op bias van de studie is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 
passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: 
Cochrane risk of bias tool. 
 
De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 5. 
Er is mogelijke selectie in de studie van Ferreira, 2016 gezien het grote aantal 
onderzoekscentra (106) en de inclusieperiode van > 2 jaar waardoor er gemiddeld 
per centrum minder dan 1 patiënt per 4 maanden is geïncludeerd. In een 
commentaar[7] op de studie van Lees,2017a, een studie waarin opicapone alleen is 
vergeleken met placebo en die in deze beoordeling alleen aanvullend is gebruikt, 
wordt gewezen op een vergelijkbare situatie. Door bij insluiten van maar 1 patiënt 
per 4 maanden is mogelijk niet de gemiddelde Parkinsonpatiënt ingesloten en kan er 
mogelijk sprake zijn van een specifieke selectie van patiënten voor de studie. Dit 
lijkt hier ook het geval. Op vragen van ZIN antwoordde BIAL dat voor de recrutering 
van alle 679 patiënten in alle 106 centra ongeveer 2 jaar nodig was en dat deze niet 
selectief was.  
 
Een ander kritiekpunt op deze studie is dat er ook in de studie van Ferreira volgens 
Clinicaltrials.gov[8] er vooraf maar 3 gespecificeerde secundaire uitkomstmaten 
waren:  ∆ UPDRS,  ∆ PDSS, ∆ NMSS. Voor geen van deze vooraf genoemde 
uitkomstmaten was er een statistisch sigificant verschil tov de placebo-arm, noch 
voor de arm met opicapone 50 mg en evenmin voor de arm met entacapone 200 
mg. 
Er waren geen Nederlandse patiënten in de studie ingesloten. 
 
Resultaten: 
In de direct vergelijkende studie is non-inferioriteit aangetoond en was er op geen 
van de uitkomstmaten een statistich sigificant verschil tussen opicapone 50 mg en 
entacapone 200 mg.  
Opicapone was verder superieur aan placebo, zowel op de primaire uitkomstmaat op 
afname van ‘off tijd’ (tabel 2) en op de hiervan afgeleide secundaire uitkomstmaten, 
zoals het deel ‘off tijd’ responders (d.w.z. een patiënt die een afname van ten 
minste 1 uur van baseline tot eindpunt had). 
De afname in kleinste kwadratengemiddelde in absolute ‘off tijd’ van opicapone ten 
opzichte van placebo bedroeg na 14-15 weken behandeling (volgens analyse in FAS 
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met ‘Last Observation Carried Forward’ (LOCF) voor de ontbrekende waarden) -60,8 
min. Het verschil in verandering in kleinste kwadratengemiddelde in ‘off tijd’ van 
entacapone ten opzichte van placebo was -40,3 min. Het verschil in verandering in 
kleinste kwadratengemiddelde in ‘off tijd’ van opicapone 50 mg ten opzichte van 
entacapone was -24,8  min (95% BI -61,4; 11,8). Volgens de EPAR bedroeg het 
verschil tussen opicapone 50 mg en entacapone -26,2 min in de PP-set en -20,5 min 
in de FAS-set[9]. Deze waarden vallen binnen de voorafvastgestelde marge van 30 
min, waardoor non-inferioriteit van opicapone 50 mg ten opzichte van entacapone is 
aangetoond.  
Op de secundaire uitkomstmaten UPDRS en PDQ-39 was er noch voor opicapone 50 
mg en ook niet voor entacapone 200 mg een statistisch sigificant verschil tov de 
placebo-arm, maar ook hier werd er geen statistich sigificant verschil tussen 
opicapone 50 mg en entacapone 200 mg gemeten (tabel 2). Het gunstige effect op 
de ‘off tijd’ ziet men terug in een toename van de ‘on tijd’ zonder dyskinesie: voor 
opicapone 50 mg met 63 min. en voor entacapone met 48 min. 
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Tabel 2: Gunstige effecten van opicapone vergeleken met entacapone als ‘add on’ bij de ziekte van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties[10] 

FASa opicapone 50 mg/dag 
(n =115 ) 

Entacapone 200 mg levodopagift 
(n=120) 

Placebo 
(n=120) 

primaire eindpunt    

- ∆ LS gemidd. tijd in ‘off stadium’  
∆ tov placebo 
∆ tov entacapone (95% BI)  

-116,8 min 
-60,8 (-97,2;-24,4) p=0,0015 

-26,2 (-63,8; 11,4)** 

-96,3 min 
-40,3(-76,2;-4,3) p=0,014 

-56,0 min 

- ∆ LS gemidd. tijd in ‘off stadium’ * 
∆ tov placebo 
∆ tov entacapone (95% BI)  

-103,6 min 
-55,3 (-92,0;-18,6)p=0,0016 

-24,8 (-61,4; 11,8)** 

-78,7 min 
-30,5  

-48,3 min 

secundaire eindpunten    

% met ≥ 1 uur reductie in ‘off tijd’b 
OR tov placebo (95% BI) 
OR tov entacapone (95% BI) 

70% 
2,5 (1,5-4,3) p=0,001 

1,6 (1,0-2,8) p=0,063 NS 

58% 
1,6 (0,9-2,6) p=0,094 NS 

 

48% 

∆ LS gemidd. tijd in ‘on stadium’ 
(SE) 
tov placebo (95% BI) 
tov entacapone (95% BI) 

119,0 (14,1) min 
71,9 (35-109) min p=0,0001 
19,3 (-17,6-56,2) p=0,30 NS 

99,7 (13,6) 
52,6 (16-89) p=0,005 

47,1 (13,6) 

∆ LS gemidd. tijd in ‘on stadium’ 
zonder hinderlijke dyskinesie (SE) 
tov placebo (95% BI) 
tov entacapone (95% BI) 

109,1 (14,9) min 
 

62,6 (24-101) min p=0,002 
15,0 (-23,86-53,7) p=0,45 NS 

94,1 (14,3) 
 

47,6 (9,3-86,0) p=0,02  

46,5 (14,2) 

- ∆ LS gemidd. tijd in ‘on stadium’ 
met hinderlijke dyskinesie 
tov placebo (95% BI) 
tov entacapone (95% BI) 

9,9 (6,3) min 
 

9,3 (-7,0-25,7) p=0,26 NS 
4,3 (-12,0-20,7) p=0,60 

5,6 (6,0) 
 

5,6 (-11,2-21,2) p=0,54 NS 

0,6 (6,0) 

- ∆ UPDRS totaal (SE) -6,1 (0,9) p=0,56 NS -6,1 (0,9) p=0,56 NS -5,4 (0,9)  

- ∆ PDQ-39 (SE) -2,8 (0,9) p=0,9 NS -4,0 (0,9) p=0,28 NS -2,6 (0,9)  
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* bron hier gepresenteerde waarden: SmPC (met n= resp. 115, 122 en 121). De in de appendix gepresenteerde waarden uitgevoerd vg analyse in FAS en met Mixed Model Repeated 
Measures (MMRM) voor de missende waarden, bedragen resp. -118, -99 en -57 min.  
** non-inferioriteit werd aangetoond zowel in PP als in FAS  
a  metingen in Full Analysis Set (FAS), met LOCF voor de missende waarden in de dagboeken, tenzij anders aangegeven 
b   In de SmPC waren de uitkomtwaarden voor deze ‘off-tijd’ respons resp. 65%, 54% en 46% voor opicapone, entacapone en placebo.  
 ∆ LS =afname in kleinste kwadratengemiddelde in absolute tijd 
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3.3.1 Overige overwegingen 
Opicapone 50 mg geeft bij gezonde proefpersonen > 90% COMT-remming die lang  
aanhoudt. (> 24 uur), waardoor maar 1x daagse dosering nodig is.[11] De 
werkingsduur van entacapone is daarentegen veel korter, waardoor deze gelijk met 
elke levodopadosering wordt ingenomen. Er is een combinatiepreparaat met een 
vaste combinatie levodopa/carbidopa/entacapone. 
 
Verlaging levodopadosering 
Volgens de SmPC’s van opicapone en van entacapone moet de levodopadosis in de 
eerste dagen tot weken worden aangepast. Verlaging van de dosering kan men 
bereiken door de toedieningsfrequentie te verminderen of door de dosering per 
levodopagift te verlagen op geleide van de klinische conditie van de patiënt. 
Hierdoor kan men de levodopa-gerelateerde dopaminerge bijwerkingen 
verminderen. De mate van verlaging staat alleen in de SmPC van entacapone 
gekwantificeerd, en wel als een dosisverlaging van 10–30%. 
In de studie van Ferreira, 2016 was in de eerste 2-3 weken reductie van de 
levodopadosering toegestaan. De levodopadosering werd verlaagd bij 15 patiënten 
in de arm met opicapone 50 mg, bij 10 in de entacapone groep en bij 5 in de 
placebogroep. De levodopadosering (uitgangswaarden resp. gemidd. 695 mg/dag en 
645 mg/dag) werd gemiddeld verlaagd met 31,6 mg (SD 104,8) (gemiddeld 4,5%) 
in de opicapone 50 mg groep en met 14,5 mg (SD 74,5) (gemiddeld 2,2%) in de 
entacapone groep.  
Uit de gepoolde 1 jarige open label vervolgstudie voor opicapone 25 mg en 50 mg 
blijkt dat de levodopadosering voor de patiënten, die in de RCT 25 mg en 50 mg 
opicapone gebruikten, stabiel bleef in de open-label periode. Voor de patiënten (uit 
de placebo arm in de RCT’s) die tijdens de openlabel fase starten met opicapone 
werd de levodopadosering met gemiddeld 39 mg (gemidd 5,6%) verlaagd van 694 
mg naar 655 mg levodopa.  
Concluderend: Uit de directe vergelijking zijn aanwijzingen dat de levodopadosering 
na toevoeging van opicapone wellicht meer kan worden verlaagd dan na toevoeging 
van entacapone. Een dosisverlaging van 10-30 % zoals in de SmPC van entacapone 
wordt geadviseerd, wordt echter in het openlabel vervolg van de studiepopulatie 
niet gehaald. 
 
Het gunstige effect van opicapone op de korte termijn in de direct vergelijkende 
studie met entacapone (Ferreira, 2016) wordt ondersteund door de uitkomsten van 
een andere 14 weken durende fase 3 RCT waarin opicapone in doseringen 25 mg en 
50 mg per dag alleen werd vergeleken met placebo (Lees, 2017a)[12]. In deze studie 
gaf opicapone 50 mg/dag na 14-15 weken behandeling gecorrigeerd voor placebo 
een vermindering van de ‘off tijd’ (gemeten in dagboek) met gemiddeld 54,3 min/24 
uur en een verlenging van de ‘on tijd’ met 111,3 min /24 uur.  
In een pooling van beide RCT’s (in totaal 783 patiënten met opicapone (25 mg of 50 
mg) of placebo) bedraagt het gemiddelde behandeleffect van opicapone 50 mg een 
vermindering van de ‘off tijd’ met 58 minuten t.o.v. placebo bij een uitgangswaarde 
van 6,1 - 6,6 uur ‘off tijd’. (BI -85,5 tot -31,7 min.; p<0,0001)[13] Het effect van 
entacapone op de ‘off tijd’ was numeriek geringer en bedroeg in de direct 
vergelijkende studie 40,3 min. Dit komt overeen met het effect op de ‘off tijd’ voor 
entacapone uit een pooling vanuit vier eerdere RCT’s van 41 min.[14]  
 
In de studie van Ferreira, 2016 wordt aangegeven dat het levodopa-gebruik in de 
studie is geoptimaliseerd; 25-32% van de patiënten gebruikte een combinatie van 
gereguleerde en directe afgifte. 
De EMA wijst er in de SmPC van opicapone op dat de ervaring van toevoeging van 
opicapone aan een levodopa met gereguleerde afgifte beperkt is (CR). De meeste 
patiënten in de genoemde 2 kernonderzoeken werden behandeld met 
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levodopa/decarboxylaseremmer met directe afgifte (IR). Er waren van de 783 
patiënten in de gecombineerde Fase 3-onderzoeken slechts 60 die hoofdzakelijk 
levodopa met gereguleerde afgifte gebruikten (d.w.z. > 50% van hun 
levodopa/DDCI formuleringen); en van wie 48 uitsluitend met levodopa met 
gereguleerde afgifte. De EMA wijst erop dat aan de andere kant niet bewezen is dat 
de werkzaamheid of veiligheid van opicapone beïnvloed zou worden door het 
gebruik van levodopapreparaten met gereguleerde afgifte. In een 
gevoeligheidsanalyse (EPAR p. 63) komt geen verschil tussen de 3 subgroepen IR, 
CR, IR+CR naar voren. Vergeleken met de Nederlandse praktijk is het onduidelijk of 
er in de studies sprake is van een andere verhouding in gebruik tussen preparaten 
met en zonder levodopa met gereguleerde afgifte. Volgens de GIP-cijfers over 2018 
zijn er 36.816 gebruikers van levodopa/decarboxylaseremmer-preparaten (excl. 
1842 gebruikers van de vaste combinatie van 
levodopa/decarboxylaseremmer/entacapone). Een gebruiker neemt echter vaak 
meerdere sterktes/vormen van de levodopapreparaten. Volgens de GIP-cijfers over 
2018 waren max 12.202 gebruikers van een preparaat met gereguleerde afgifte; dit 
hoeft echter niet te gaan om gebruikers die hoofdzakelijk een preparaat met 
gereguleerde afgifte gebruikten.  
Volgens de Nederlandse richtlijnen, wordt levodopa met directe afgifte vooral 
overdag gebruikt (om interactie met eiwitrijke voeding te vermijden) en ’s nachts 
wordt eventueel levodopa/decarboxylaseremmer gereguleerde afgifte toegepast (in 
het geval er sprake is van hinderlijke ‘off’-gerelateerde problematiek gedurende de 
nacht of vroege ochtend). 
 
Geen significant effect op UPDRS en PDQ-39.  
Op UPDRS en PDQ-39 was er geen statistisch significant verschil t.o.v. de placebo-
arm, noch voor de arm met opicapone 50 mg en evenmin voor de arm met 
entacapone 200 mg. De auteurs geven als verklaring dat een gunstig effect op de 
UPDRS niet kan worden verwacht omdat de in de studie ingesloten patiënten al 
optimaal werden behandeld. De auteurs menen dat een gunstig effect op de 
kwaliteit van leven bij patiënten in het gevorderde stadium van de ziekte van 
Parkinson moeilijk te meten is, omdat niet-motorische symptomen dan een relatief 
grote invloed hebben. 
 
Het effect op de langere termijn. 
Uit de gepoolde resultaten van de open label vervolgstudie van zowel de RCT van 
Ferreira, 2016[15] als die van Lees, 2017a zijn aanwijzingen dat het effect dat tijdens 
de gecontroleerde 14-15 weken durende RCT met 50 mg opicapone werd bereikt 
gehandhaafd blijft[13].  
In afwijking van de geregistreerde dosering (gelijk starten met een dosis van 50 
mg) begonnen alle patiënten in de openlabel fase na de RCT’s de behandeling eerst 
met 25 mg opicapone, waarna deze indien nodig verhoogd kon worden tot 50 
mg/dag. Slechts 54% van de patiënten in de openlabel vervolgfase verhoogde de 
dosering naar 50 mg opicapone. Een andere kanttekening is dat het aanhouden van 
dit gunstige effect in het 1 jaars open vervolg van beide RCT’s samen niet in een ITT 
analyse is bepaald voor alle in de arm met 50 mg ingesloten patiënten. Voor de arm 
met 50 mg opicapone betreft het slechts 68% (183/270) van de oorspronkelijk 
ingesloten populatie.  
 

3.4 Ongunstige effecten 
Ernstige bijwerkingen en staken met de behandeling vanwege bijwerkingen traden 
in de studie van Ferreira, 2016 bij opicapone en entacapone in geringe mate (niet 
statistisch significant meer dan bij placebo) op en deze waren vergelijkbaar zonder 
onderlinge statistisch significante verschillen. (fig. 1 en 2) 
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Fig 1: Ernstige bijwerkingen (Ferreira, 2016) 

 
Fig 2: Staken vanwege bijwerkingen (Ferreira, 2016) 
 

 
 
Bij entacapone traden ernstige bijwerkingen en staken met de behandeling vanwege 
bijwerkingen numeriek iets vaker op dan bij opicapone. Dyskinesie trad daarentegen 
in de directe vergelijking numeriek vaker op bij opicapone vergeleken met 
entacapone (tabel 3). De meest frequente bijwerking bij opicapone 50 mg om de 
behandeling te staken was diarree en hallucinaties. 
In de discussie bij de publicatie verklaren de onderzoekers de hogere frequentie 
dyskinesie in de studie door de grotere potentie van opicapone (vergeleken met 
entacapone) en doordat verlaging van de levodopadosering alleen in de eerste 2-3 
weken van de studie was toegestaan. 
Kanttekening ZIN: uit de open label vervolgstudie[13] blijkt niet dat de 
levodopadosering daarna verder is verlaagd. Omdat het gemelde percentage 
dyskinesie in de afzonderlijke SmPC’s voor entacapone hoger is dan voor opicapone 
(tabel 4), lijkt het reëel om te verwachten dat in de werkelijke situatie (buiten 
studieverband) het percentage dyskinesie voor opicapone hoger ligt dan in de studie 
is gemeten.  
 
Tabel 3: Tijdens de behandeling optredende bijwerkingenb van opicapone 
vergeleken met entacapone als ‘add on’ bij de ziekte van Parkinson en einde-dosis 
motorische fluctuaties in de studie van Ferreira, 2016 

 opicapone  entacapone Placebo  

Veiligheidset;n  115  122 122 

Ernstige bijwerkingen 3% (4)  7% (8) 5% (6) 

Staken vanwege bijwerkingen 4% (5)  7% (8) 7% (8) 

dyskinesie 16% (18)  8% (10) 4% (4) 

≥ 1 tijdens de behandeling 
optredende bijwerking 

54%  57% 50% 

b   Tijdens de behandeling optredende bijwerking (treatment emergent adverse event)  
 
 
Tabel 4: Ongunstige effecten van Opicapone vergeleken met entacapone bij 
patiënten met  de ziekte van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties vgl. 
SmPC’s en EPAR 

 opicapone entacapone 
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meest frequent  Zeer vaak (> 10%): dyskinesie 

(17,7%). 

 

Vaak (1-10%): abnormale dromen, 

hallucinaties, slapeloosheid. 

Duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid. 

(Orthostatische) hypotensie. 

Obstipatie, droge mond, braken. 

Spierspasmen. Verhoogd 

creatininekinase.  

 

Zeer vaak (> 10%): dyskinesie (27%), 

misselijkheid, verkleuring van de urine. 

 

Vaak (1-10%): diarree, buikpijn, droge 

mond, constipatie, braken, verwardheid, 

hallucinaties, insomnia, nachtmerries, 

verslechterd parkinsonisme, 

duizeligheid, dystonie, hyperkinesie, 

ischemische hartziekte, vermoeidheid, 

toegenomen transpiratie, vallen. 

 

   

 
Opicapone wordt net als entacapone goed verdragen. Bijwerkingen die bij opicapone 
vergeleken met placebo het meest frequent optreden zijn dyskinesie, obstipatie, 
slapeloosheid, duizeligheid, droge mond, verhoogd creatinekinase (CK). Na 
toevoegen van opicapone aan de behandeling zal aanpassen van de levodopa 
dosering in de eerste dagen tot weken vaak nodig zijn.  
In verband met de geringere en kortere ervaring is niet is uit te sluiten dat bij 
opicapone op de langere termijn zich nog zeldzame nu nog onbekende bijwerkingen 
kunnen voordoen. 
 

3.5 Ervaring 
De ervaring met Opicapone is weergegeven in tabel 5. 
 
Tabel 5: Ervaring met opicapone vergeleken met entacapone 

 opicapone entacapone 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

beperkt ruim 

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

  

ruim: > 10 jaar op de markt   

 
3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 
paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 
de middelen. Opicapone heeft in grote lijnen vergelijkbare contra-indicaties en 
interacties en voorzorgen als entacapone.  
 
Contra-indicaties 
In tegenstelling tot entacapone heeft opicapone geen harde contra-indicatie voor 
leverfunctiestoornissen, maar bij ernstige leverfunctiestoornissen wordt gebruik wel 
ontraden. 
 
Specifieke groepen 
Geen verschillen 
 
Interacties 
Opicapone heeft de volgende interacties die bij entacapone niet worden genoemd: 
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Opicapone is een zwakke remmer van CYP2C8. Het kan de Cmax van een substraat 
van CYP2C8 als repaglinide verhogen; daarom hun gelijktijdige toediening 
vermijden. 
Opicapone is een zwakke remmer van OATP1B1. Wees daarom voorzichtig bij 
gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die getransporteerd worden door OATP1B1. 
 
Entacapone heeft de volgende interacties die opicapone niet heeft: 
Entacapone is een CYP2C9-remmer; voorzichtigheid is geboden bij middelen die 
door CYP2C9 worden gemetaboliseerd.  
Entacapone kan met ijzer niet-resorbeerbare complexen vormen. Bij combinatie met 
ijzerpreparaten, een toedieningsinterval van ten minste 2–3 uur aanhouden. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Opicapone heeft geen waarschuwing over voorzichtigheid bij ischemische hartziekte,   
entacapone wel. 
Bij opicapone ontbreken de adviezen bij entacapone om de medicatie langzaam af te 
bouwen, om bij diarree het gewicht controleren en bij aanhoudende diarree de 
medicatie te staken. 
 
Overig 
-Opicapone wordt net als entacapone altijd gegeven in aanvulling op levodopa. Om 
de levodopa-gerelateerde dopaminerge bijwerkingen te verminderen moet bij beide 
middelen de levodopadosis in de eerste dagen tot weken worden verlaagd; voor 
entacapone volgens de SmPC met 10–30%, voor opicapone is dit niet nader 
gespecificeerd.  
-Entacapone verhoogt de biologische beschikbaarheid van levodopa meer vanuit 
standaard levodopa/benserazide-preparaten (5–10%) dan vanuit standaard 
levodopa/carbidopa-preparaten, met daardoor meer kans op dopaminerge 
bijwerkingen; de verwachte reductie van de levodopadosering na de start met 
entacapone is daarom waarschijnlijk groter bij gebruik van levodopa/benserazide-
preparaten dan bij levodopa/carbidopa-preparaten. Over opicapone zijn hierover 
geen gegevens gemeld, niet over het percentage verlaging van de dosering 
levodopa en evenmin over een mogelijk verschil bij gebruik van een andere DDCI.  
 
 

3.7 Gebruiksgemak 
Het gebruiksgemak van opicapone is weergegeven in tabel 6. 
Een voordeel in gebruiksgemak ten opzichte van los gebruik van entacapone is dat 
opicapone 1x per dag wordt gedoseerd. In vergelijking met de vaste combinatie 
levodopa/carbidopa/entacapone gaat dit gebruiksvoordeel niet op en betekent 
gebruik van opicapone een extra dosering erbij. Vergeleken met deze vaste 
combinatie levodopa/carbidopa/entacapone heeft opicapone het voordeel dat de 
levodopadosering los van de COMT remmer aangepast kan worden. 
Een ander voordeel van opicapone is dat geen roodbruine verkleuring van de urine, 
zweet en speeksel optreedt, een onschuldige bijwerking van entacapone, maar die 
voor patiënten vervelend kan zijn. 
 
Tabel 6: Gebruiksgemak van opicapone vergeleken met entacapone 

 opicapone entacapone 

Toedieningswijze capsule tablet 

Toedieningsfrequentie 1x/dag 3-8x/dag  

(bij elke levodopa-gift) 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 
In een direct vergelijkende studie tussen opicapone 50 mg (1x/dag) en entacapone 
200 mg (bij elke levodopagift) is non-inferioriteit aangetoond. Opicapone verlaagde 
de absolute ‘off tijd’ (bij een uitgangswaarde van 6,2-6,9 uur) ten opzichte van 
placebo na 14-15 weken met 60,8 min en verhoogde de ‘on tijd’ zonder hinderlijke 
dyskinesieën met 63 min. Entacapone verlaagde de absolute ‘off tijd’ ten opzichte 
van placebo met 40,3 min en verhoogde de ‘on tijd’ zonder hinderlijke dyskinesieën 
met 48 min. 
Opicapone wordt net als entacapone goed verdragen. Ernstige bijwerkingen traden 
bij opicapone en entacapone in geringe mate op (niet statistisch significant meer 
dan bij placebo) en deze waren vergelijkbaar zonder onderlinge statistisch 
significante verschillen.  
Bijwerkingen die bij opicapone vergeleken met placebo het meest frequent optreden 
zijn dyskinesie, obstipatie, slapeloosheid, duizeligheid, droge mond, verhoogd CK. 
Na toevoegen van opicapone aan de behandeling zal in de eerste dagen tot weken 
aanpassen van de levodopa dosering vaak nodig zijn.  
Een gebruiksvoordeel ten opzichte van los gebruik van entacapone is dat opicapone 
1x per dag wordt gedoseerd. Bij gebruik van de vaste combinatie 
levodopa/carbidopa/entacapone gaat dit voordeel niet op en betekent gebruik van 
opicapone een extra dosering. Vergeleken met deze vaste combinatie 
levodopa/carbidopa/entacapone heeft opicapone het voordeel dat de 
levodopadosering los van de COMT remmer aangepast kan worden. 
De ervaring is beperkter dan met entacapone. 
 

4.2 Eindconclusie 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 
de ziekte van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties opicapone als ‘add on’ 
bij levodopa/decarboxylaseremmer een gelijke waarde heeft ten opzichte van 
entacapone. 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies van entacapone 
Zowel in de vroege als in de late fase van de ziekte van Parkinson is levodopa 
meestal het middel van eerste keus. In de vroege of ongecompliceerde fase (Hoehn 
& Yahr stadium 1 tot 2) zijn levodopa-combinatiepreparaten en dopamine-agonisten 
ongeveer even werkzaam bij de behandeling van motorische symptomen. Als 
startbehandeling gaat de voorkeur in het algemeen, en met name bij relatief oudere 
patiënten, uit naar levodopa in combinatie met een decarboxylaseremmer. In 
sommige gevallen kan op grond van leeftijd (< 40 j.) en als er geen cognitieve 
problemen zijn wel primair voor een dopamine-agonist worden gekozen. Als de 
respons op de dopamine-agonist afneemt, kan levodopa worden toegevoegd om een 
betere respons te krijgen. 
In de latere gecompliceerde fasen met responsfluctuaties (zoals ‘on-off’ en 'wearing-
off') tijdens de levodopa-behandeling zijn dopamine-agonisten (pramipexol, 
ropinirol), MAO-B-remmers (rasagiline, safinamide, selegiline) en COMT-remmers 
(entacapon) effectief als adjuvante behandeling. De keuze voor een van de 
middelen is gebaseerd op individuele patiëntkenmerken. 
Entacapone kan bij het optreden van motorische complicaties aan de behandeling 
met levodopa worden toegevoegd, vooral bij 'wearing-off'. 
 

5.2 Nieuw advies van opicapone 
Zowel in de vroege als in de late fase van de ziekte van Parkinson is levodopa 
meestal het middel van eerste keus. In de vroege of ongecompliceerde fase (Hoehn 
& Yahr stadium 1 tot 2) zijn levodopa-combinatiepreparaten en dopamine-agonisten 
ongeveer even werkzaam bij de behandeling van motorische symptomen. Als 
startbehandeling gaat de voorkeur in het algemeen, en met name bij relatief oudere 
patiënten, uit naar levodopa in combinatie met een decarboxylaseremmer. In 
sommige gevallen kan op grond van leeftijd (< 40 j.) en als er geen cognitieve 
problemen zijn wel primair voor een dopamine-agonist worden gekozen. Als de 
respons op de dopamine-agonist afneemt, kan levodopa worden toegevoegd om een 
betere respons te krijgen. 
In de latere gecompliceerde fasen met responsfluctuaties (zoals ‘on-off’ en 'wearing-
off') tijdens de levodopa-behandeling zijn dopamine-agonisten (pramipexol, 
ropinirol), MAO-B-remmers (rasagiline, safinamide, selegiline) en COMT-remmers 
(entacapone, opicapone) effectief als adjuvante behandeling. De keuze voor een van 
de middelen is gebaseerd op individuele patiëntkenmerken. 
Opicapone (1x per dag gedoseerd) kan als alternatief voor entacapone bij het 
optreden van motorische complicaties aan de behandeling met levodopa worden 
toegevoegd, vooral bij 'wearing-off'. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 
De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in september 
2019 met de volgende zoektermen: 
"opicapone"[Supplementary Concept] OR "opicapone"[All Fields]) AND (Clinical 
Trial[ptyp] AND "humans"[MeSH Terms]    
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 
auteur, 
jaar van 
publicatie 

Type 
onderzoek, 
bewijsklasse, 
follow-up 
duur 

Aantal 
patiën
ten  

Patiëntkenmerken Interventie en 
vergelijkende 
behandeling 

Relevante uitkomstmaten  Commentaar, 
risk of bias 

Studie BIA-

91067-301 

Ferreira, 

2016[15] 

BIPARK-1; 

NCT01568073 
[8] 

Fase 3, RCT, 

dubbelblind, 106 

centra in 19 

Europese landen 

en Rusland  

Follow-up: 14-15 

weken. 

 

gerando

miseerd

=600; 

ITT= 

FASa: 

n=590; 

PP: 

N=537 

Ziekte van Parkinson en last van einde-

dosis motorische fluctuaties (≥ 4 w) 

tijdens gebruik van een stabiele 

geoptimaliseerde behandeling met 3-8 

doses levodopa/dag en andere 

Parkinsonmiddelen en met ≥ 1,5 uur 

wakker in het ‘off’ stadium 

Opicapone 5 mg 

Opicapone 25 mg 

Opicapone 50 mg 

Entacapone 200 

mg 

placebo 

Primair eindpunt:  

- ∆ tijd in ‘off stadium’  

 

Secundaire eindpunten: 

-% met ≥ 1 uur reductie in ‘off 

tijd’ 

- ∆ tijd in ‘on stadium’  

- ∆ tijd in ‘on stadium’ zonder 

hinderlijke dyskinesie 

- ∆ tijd in ‘on stadium’ met 

hinderlijke dyskinesie 

- ∆ UPDRS 

- ∆ PDSS 

- ∆ PDQ-39 

- ∆ NMSS 

- ∆ CGI-C 

- ∆ PCI-C 

 

       
a De ITT was gedefinieerd als de Full Analysis Set (FAS) van de patiënten die na randomisatie met tenminste 1 dosis zijn behandeld en waarvan tenminste 1 post baseline off tijd meting beschikbaar is. 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Lees, 2017a [12]  

BIPARK-2; NCT012227655 

RCT met een 14-15 weken durende dubbelblinde fase met alleen een vergelijking van opicapone 25 mg en 50 mg met placebo. De 

dubbelblinde fase werd gevolgd door een openlabel fase van 1 jaar waarin alle patiënten met opicapone werden behandeld. 

Opmerking: Wel aanvullend gebruikt. 

Ferreira, 2018[15] Openlabel vervolg studie van studie 301 gedurende van 1 jaar met o.a de switch van entacapone naar opicapone. De opicapone dosering 

is 25-50 mg. 

Opmerking: De studie is aanvullend gebruikt, o.a. voor het effect op de langere termijn.  

Ferreira, 2019[13] Pooling van 2 RCTs en de 1 jarige exclusie gericht op effect van 25 - 50 mg opicapone (vs. placebo). 

Opmerking: Wel aanvullend gebruikt. 

Castro Caldas, 2018[16] Pooling van alle studies (incl. fase 1 en 2 en postmarketing), alleen gericht op bijwerkingen, verdraagzaamheid en veiligheid. 

Lees, 2017b [17] Overzichtsartikel 

Rocha, 2016[18] Single dose studie 

Rocha, 2017[19] 2 RCT’s over effect op kinetiek levodopa bij gezonde vrijwilligers 

Ferreira, 2015[20] RCT over effect van lage doses opicapone (5-30 mg)op kinetiek levodopa bij Parkinson patiënten 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG 2016 Samenvatting van de productkenmerken opicapone[11] 

EMA / CBG 2016 European Public Assessment Report (EPAR) opicapone[9] 

EMA / CBG 2008 Samenvatting van de productkenmerken entacapone[21] 

EMA / CBG 2004 European Public Assessment Report (EPAR) entacapone[22] 

NVN 2010 Multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson[1] 

NHG 2011 Standaard Ziekte van Parkinson[23] 
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Bijlage 5: Risico op bias 
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