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Datum 2 november 2021 
Betreft GVS rapport Lecigon® 
 
 
 
Geachte heer Blokhuis, 
 
In uw brief van 18 mei jl.  (kenmerk CIBG-21-01867) heeft u Zorginstituut 
Nederland verzocht om te beoordelen of levodopa/carbidopa/entacapon intestinale 
gel (Lecigon®) kan worden opgenomen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Inmiddels heeft het Zorginstituut 
deze beoordeling, via een marginale toetsing, afgerond. De overwegingen hierbij 
treft u aan in het rapport dat als bijlage is toegevoegd. 
 
Achtergrond 
Lecigon® is geregistreerd voor behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson 
met ernstige motorische fluctuaties en hyperkinesie of dyskinesie wanneer andere 
beschikbare orale combinaties van geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson 
geen bevredigend resultaat gegeven hebben. Het is beschikbaar ais een 
intestinale gel in een cassette (=47 ml) welke 940 mg levodopa, 235 mg 
carbidopa monohydraat en 940 mg entacapon bevat.  
De totale dagelijkse dosis Lecigon® is samengesteld uit drie individueel 
aangepaste doses: de ochtendbolusdosis, de continue onderhoudsdosis en extra 
bolusdoses. De maximaal aanbevolen dosering per dag is 100 ml (wat 
overeenkomt met 2000 mg levodopa, 500 mg carbidopa monohydraat en 2000 
mg entacapon). 
 
Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 
Het combinatiepreparaat Lecigon® is niet onderling vervangbaar met enig ander 
geneesmiddel in het GVS. 
 
Beoordeling therapeutische waarde 
Met Lecigon® zijn geen uitgebreide klinische studies uitgevoerd voor de 
registratie, omdat het een andere toedieningsvorm betreft van een al langer 
bestaande orale combinatie. Daarnaast is er al een intestinale gel met 
levodopa/carbidopa (Duodopa®) geregistreerd. Zorginstituut Nederland 
concludeert op basis van de data dat levodopa/carbidopa/entacapon intestinale 
gel (Lecigon®) een gelijke therapeutische waarde heeft ten opzichte van 
levodopa/carbidopa intestinale gel (Duodopa®) en daarmee voldoet aan de stand 
van de wetenschap en praktijk. 
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Budgetimpactanalyse 
Uitgaande van een stabiel aantal patiënten over de aankomende drie jaren, een 
marktpenetratie en substitutie van Duodopa® door Lecigon® van 100%, worden 
de meerkosten van Lecigon geraamd op €6,2 tot €14,7 miljoen euro in het derde 
jaar na opname in het pakket. Om tot een kostenneutrale inzet van Lecigon® te 
komen, zou de prijs van Lecigon met ruim 17% moeten dalen bij een 
dosisreductie van 35%. Bij een dosisreductie van 20% zou de prijs met 33% 
moeten dalen. Dit zou betekenen dat een cassette Lecigon maximaal €54,61 tot 
€67,21 mag kosten. Overigens heeft de fabrikant ons op 26 oktober jl. laten 
weten bereid te zijn tot een prijsdaling met 17% en daarmee tot een lijstprijs van 
67,00 euro per cassette. 
 
 
Advies 
Lecigon® intestinale gel is niet onderling vervangbaar met een ander middel in 
het GVS en komt daarmee in principe in aanmerking voor plaatsing op bijlage 1B. 
Nu er sprake is van een therapeutische gelijke waarde en meerkosten adviseren 
wij u om op grond van bovenstaande Lecigon® intestinale gel alleen op te nemen 
in het GVS indien door aanpassing van de prijs van de cassette (max. €54,61 tot 
€67,21) een kostenneutrale inzet wordt bereikt.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Afkortingen 

 
  
BI Betrouwbaarheidsinterval 
CHMP  Committee for Medicinal Products for Human use 
CNS  Centrale zenuwstelsel (Central Nervous System) 
COMT catechol-O-methyltransferase 
DBS Diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation) 
DDC dopamine decarboxylase 
EMA  European Medicines Agency 
EPAR  European Public Assessment Report 
EQ-5D  Euro Quality of Life 5 Dimensions 
GPi globus pallidus pars interna 
HR Hazard ratio 
LCE Levodopa/carbidopa/entacapon 
LCIG levodopa/carbidopa intestinale gel (Duodopa®) 
LECIG levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel (Lecigon) 
MCID Minimaal klinisch relevant verschil 
MRI  Magnetic Resonance Imaging 
OR  Odds ratio 
PK farmacokinetisch 
RCT  Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek (Randomised 

Controlled Trial) 
SAE  Severe Adverse Event 
SAG  Scientific Advisory Group 
SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
STN Nucleus subthalamicus 
WAR  Wetenschappelijke Adviesraad; Scientific Advisory Board 
ZIN  Zorginstituut Nederland 
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1 Inleiding 

In de brief van 18 mei 2021 verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over het 
geneesmiddel levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel (LECIG; Lecigon®). 

1.1 Levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel (LECIG; Lecigon®) 
 
Samenstelling 
1 ml intestinale gel bevat 20 mg levodopa, 5 mg carbidopa monohydraat (equivalent 
aan 4.6 mg watervrij carbidopa) en 20 mg entacapon.  
1 cassette (47 ml) bevat 940 mg levodopa, 235 mg carbidopa monohydraat en 940 
mg entacapon. 
 
Geregistreerde indicatie 
Behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson met ernstige motorische 
fluctuaties en hyperkinesie of dyskinesie wanneer andere beschikbare orale 
combinaties van geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson geen bevredigend 
resultaat gegeven hebben.[1] 
 
Dosering 
De totale dagelijkse dosis Lecigon is samengesteld uit drie individueel aangepaste 
doses: de ochtendbolusdosis, de continue onderhoudsdosis en extra bolusdoses. De 
behandeling blijft gewoonlijk beperkt tot de periode dat de patiënt wakker is. Indien 
medisch noodzakelijk kan Lecigon tot 24 uur per dag worden gebruikt. De maximaal 
aanbevolen dosering per dag is 100 ml (wat overeenkomt met 2000 mg levodopa, 
500 mg carbidopa monohydraat en 2000 mg entacapon). 
Indien de individuele behoefte bestaat, kan de pomp worden voorgeprogrammeerd 
om maximaal drie onderhoudsdoses te bieden gedurende de dag/24-uursperiode. In 
geval van dyskinesie later op de dag, kunnen reducties van 10–20% midden op de 
dag relevant zijn. Alle onderhoudsdoses dienen te worden getitreerd tot het 
gewenste klinische effect is bereikt. 
 
Ochtenddosis  
De totale ochtenddosis bedraagt doorgaans 5-10 ml, hetgeen overeenstemt met 
100-200 mg levodopa. De totale ochtenddosis mag niet meer dan 15 ml (300 mg 
levodopa) bedragen.  
Continue onderhoudsdosis  
De onderhoudsdosis bedraagt doorgaans 0,7-5,0 ml/uur (15-100 mg levodopa/uur). 
De maximaal aanbevolen dagelijkse dosering is 100 ml (2000 mg levodopa).  
Extra bolusdoses  
Extra doses kunnen indien nodig gegeven worden, als de patiënt hypokinetisch 
wordt. De extra dosis bedraagt gewoonlijk minder dan 3 ml, maar wordt individueel 
afgesteld. Een verhoging van de continue onderhoudsdosis moet worden overwogen 
indien er vaker dan 5 maal per dag behoefte is aan een extra dosis. 
 
Titratie tijdens transitie van levodopa/carbidopa (Duodopa of een oraal 
combinatiepreparaat) naar Lecigon  
Lecigon bevat entacapon, wat de werkzaamheid van levodopa verbetert. Het kan 
daarom nodig zijn om de totale dagelijks inname van Lecigon te verminderen met, 
gemiddeld, 20–35% vergeleken met de eerdere dosis levodopa en carbidopa van de 
patiënt zonder catechol-O-methyl transferase (COMT)-remmers. Omdat het effect 
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van entacapon op levodopa dosisafhankelijk is, wordt er een grotere dosisreductie 
verwacht bij patiënten met een hoge dosis.  
De instelling voor de initiële dosis wordt gebaseerd op de dagelijkse levodopa-
inname van de patiënt. De grootte van de ochtenddosis dient overeen te komen met 
de eerdere ochtendinname van levodopa om zo snel mogelijk een therapeutische 
plasmaconcentratie te bereiken, plus het volume dat nodig is om de sonde te vullen. 
De continue onderhoudsdosis moet worden gebaseerd op de dagelijkse levodopa-
inname van de patiënt (exclusief de ochtenddosis) en aanvankelijk worden 
gereduceerd tot 65% van de eerdere dagelijkse levodopa-inname. De doses moeten 
vervolgens geleidelijk aan worden getitreerd op basis van klinische symptomen 
totdat het gewenste effect wordt bereikt. 
 
Titratie tijdens transitie van levodopa/benserazide naar Lecigon  
Entacapon verhoogt de biologische beschikbaarheid van levodopa uit 
standaardpreparaten van levodopa/benserazide iets meer (5–10%) dan uit 
standaardpreparaten van levodopa/carbidopa. De transitie van 
levodopa/benserazide naar Lecigon is niet onderzocht.  
 
Titratie tijdens transitie van levodopa/carbidopa/entacapon naar Lecigon  
De instelling voor de initiële dosis wordt gebaseerd op de dagelijkse levodopa-
inname van de patiënt. De initiële grootte van de ochtenddosis dient overeen te 
komen met de eerdere ochtendinname van levodopa plus het volume dat nodig is 
om de sonde te vullen. De continue onderhoudsdosis wordt 1:1 geconverteerd en is 
gebaseerd op de dagelijkse levodopa-inname van de patiënt (exclusief de 
ochtenddosis). De doses moeten vervolgens geleidelijk aan worden getitreerd op 
basis van klinische symptomen totdat het gewenste effect wordt bereikt.  
De transitie van combinatietherapie met levodopa/DDC-remmer/tolcapon naar 
Lecigon is niet onderzocht. 
 
Na de initiële titratie worden de ochtenddosis en de onderhoudsdosis gedurende een 
aantal weken verder bijgesteld. 
 
Eigenschappen 
Lecigon is een combinatiepreparaat met 3 drie werkzame bestanddelen: de 
metabole dopamine-precursor levodopa; de dopamine decarboxylase remmer (DDC) 
carbidopa en de COMT remmer entacapon. In dit combinatiepreparaat zijn carbidopa 
en entacapon beiden hulpstoffen die zorgen dat levodopa minder snel wordt 
afgebroken en zorgen daardoor voor betere beschikbaarheid van levodopa.  
 
De combinatie van levodopa en carbidopa als intestinale gel is in het GVS 
opgenomen onder de merknaam Duodopa®; zie verder tabel 1. 

1.2 Voorstel fabrikant opname GVS 
Opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. 
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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 
levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel (LECIG) is ten opzichte van de 
standaard- of de gebruikelijke behandeling. 
Duodopa® (levodopa/carbidopa intestinale gel; LCIG) is als geneesmiddel ook in het 
GVS opgenomen voor de indicatie ‘gevorderde levodopa-gevoelige ziekte van 
Parkinson die onvoldoende reageert op andere anti-parkinsonmiddelen’. LECIG en 
LCIG zijn beide combinatiepreparaten met een gelijksoortig indicatiegebied. Beide 
combinatiepreparaten worden als intestinale gel via een percutane gastrojejunale 
sonde en met behulp van een pomp toegediend en hebben een gelijke 
toedieningsweg. 

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Criteria voor combinatiepreparaten 
Voor combinatiepreparaten zijn er op grond van artikel 2.50 lid 5 van de Regeling 
Zorgverzekering specifieke criteria. Een combinatiepreparaat is onderling 
vervangbaar met de afzonderlijke werkzame bestanddelen, indien alle afzonderlijke 
bestanddelen al op bijlage 1A staan en het niet gaat om een combinatie preparaat 
(a.) De werkzame bestanddelen van Lecigon®, levodopa/carbidopa en entacapone, 
zijn opgenomen in het GVS; zie tabel 1. Levodopa/carbidopa is echter alleen als 
combinatiepreparaat in het GVS opgenomen. Daarmee wordt niet voldaan aan 
onderdeel a van artikel 2.50 lid 5. Ook wordt niet voldaan aan onderdeel b van 
artikel 2.50 lid 5 van de Regeling Zorgverzekering aan de voorwaarde van een 
dezelfde toedieningsweg. Entacapon is als los bestanddeel wel als tablet in het GVS 
is opgenomen (Comtan®, Comtess®, entacapon tablet 200 mg), maar niet als 
intestinale gel.  

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 
Op grond van artikel 2.50 lid 5 is levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel 
(LECIG; Lecigon®) niet onderling vervangbaar met LCIG (Duodopa®) of andere 
geneesmiddelen in het GVS. 

2.3 Conclusie plaatsing op lijst 1A  
Op grond van bovenstaande kan levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel 
(Lecigon®) niet worden geplaatst op bijlage 1A. Bekeken moet worden of 
levodopa/carbidopa/entacapon in aanmerking komt voor opname op bijlage 1B.  
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3 Beoordeling plaatsing op lijst 1B 

3.1 Beoordeling therapeutische waarde 
De weging van het criterium klinisch relevante verschillen in eigenschappen berust 
met name op een beoordeling van de gunstige en ongunstige effecten van 
levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel (LECIG; Lecigon®) ten opzichte van 
de standaard- of de gebruikelijke behandeling. 
Verschillen in de toepasbaarheid en het gebruiksgemak hebben in de weging alleen 
een doorslaggevende rol indien dit tot een klinisch relevante verandering in 
(on)gunstige effecten leidt en zullen indien van toepassing onder de kopjes 
(on)gunstige effecten worden vermeld. 

3.1.1 Beperkte toetsing 
Met Lecigon® (LECIG) zijn geen uitgebreide klinische studies zijn gedaan voor 
registratie, omdat het een andere toedieningsvorm betreft van een al langer 
bestaande orale combinatie; zie tabel 1. LECIG is geregistreerd op basis van één 
farmacokinetische studie t.o.v. LCIG. Verder was het voor de registratie van LECIG 
voldoende om klinische resultaten van de studies die gebruikt zijn bij de registraties 
van Stalevo® (LCE) en Duodopa® (LCIG) te extrapoleren naar LECIG.[2]  
 
Een RCT met LECIG is niet beschikbaar. Nu de registratie er is, ligt het niet in de lijn 
van de verwachting dat er nog een RCT wordt opgezet, waarin de klinische effecten 
van LECIG bij de bij Parkinson gebruikelijke uitkomstmaten worden gemeten. Mede 
omdat de werkzame bestanddelen van Lecigon® reeds zijn opgenomen in het GVS 
(zie tabel 1), en ook de combinatie als in Lecigon -maar dan in orale 
toedieningsvorm- al in het GVS is opgenomen, kan voor de toets voor opname in 
het GVS worden volstaan met een beperkte toetsing en is geen FT rapport 
opgesteld.  
 
Tabel 1: (Losse) bestanddelen uit Lecigon die al in GVS zijn opgenomen 
bestanddelen toediening (merk)preparaten GVS lijst 
    
Levodopa/carbidopa intestinale gel; 

per zak 100 ml 
2000/500’  

Duodopa® 
(LCIG) 

Bijlage 1B;  
[levodopa + 
DDC (4:1)] 

Levodopa/carbidopa Tablet(‘50/12,5’; 
‘100/10’; '100/25'; 
'250/25' 
Tablet mga 
('100/25'; '200/50')  

Sinemet®,  
Levodopa/carbidopa 

Bijlage 1A, 
cluster 
0N04BAAO  V 
[levodopa + 
DDC (4:1)/ 
10:1] 

entacapon  tablet 200 mg Comtan®, 
Comtess®, 
entacapon 

Bijlage 1A, 
cluster 
0N04BXAO  V;  
[COMT 
remmer] 

Levodopa/carbidopa/ 
entacapon 

Tablet in diverse 
sterktes 
(‘50/12,5/200’; 
‘75/18,5/200; 
'100/25/200'; 
'125/31,25/200'; 

Corbilta®,  
Stalevo®  
Levodopa/carbidopa/ 
entacapon generieke 
preparaten  
(LCE) 

Bijlage 1A, 
cluster 
YN04BAAO  V 
[levodopa + 
DDC (4:1)+ 
COMT 
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'150/37,5/200'; 
'200/50/200') 

remmer] 

    
 
 
 
Standaard- of de gebruikelijke behandeling  
De standaard- of de gebruikelijke behandeling bij de gevorderde ziekte van 
Parkinson met ernstige motorische fluctuaties en hyperkinesie of dyskinesie, 
wanneer andere beschikbare orale combinaties van geneesmiddelen tegen de ziekte 
van Parkinson geen bevredigend resultaat gegeven hebben, bestaat volgens de 
VRA/NVN richtlijn Ziekte van Parkinson[3] (fig. 1) uit een van de volgende 
geavanceerde therapieën: 
• Diepe hersenstimulatie (DBS). Eén of (meestal) twee elektroden worden 

stereotactisch in de hersenen geïmplanteerd. Onder de huid wordt er een 
interne neurostimulator geplaatst die elektrische impulsen naar de elektroden 
zendt. Deze methode wordt volgens de richtlijn bij de ziekte van Parkinson 
toenemend en inmiddels routinematig toegepast. De keuze voor het te 
stimuleren doelgebied (STN, GPi, ventrolaterale kern thalamus) hangt af van 
o.m. de predominante symptomen bij de patiënt. 

• levodopa/carbidopa intestinale gel (LCIG) 
• apomorfinepomp. 
 
De richtlijn adviseert om de keuze binnen de geavanceerde therapieën samen met 
de patiënt te bepalen. 
 
 
Fig. 1: Behandeling gevorderde ziekte van Parkinson 

 
 
Bron: VRA/NVN richtlijn Ziekte van Parkinson: Medicamenteuze behandeling van motorische 
klachten en beginnende responsfluctuaties bij de ziekte van Parkinson – Richtlijn 
Richtlijnendatabase 
Claim registratiehouder 



DEFINITIEF | levodopa/carbidopa/entacapon (Lecigon®) | 8 oktober 2021 

 

2021019709 Pagina 13 van 25 

De registratiehouder van Lecigon® positioneert levodopa/carbidopa/entacapon 
intestinale gel (LECIG) als een alternatief voor levodopa/carbidopa intestinale gel 
(Duodopa®; LCIG). Voor dit alternatief zouden geen meerkosten gelden omdat de 
prijs voor LECIG hetzelfde zal zijn als voor LCIG. 
LCIG is volgens de VRA/NVN richtlijn Ziekte van Parkinson[3] één van de aanbevolen 
behandelingen bij gevorderde ziekte van Parkinson met ernstige motorische 
fluctuaties en hyperkinesie of dyskinesie wanneer andere beschikbare orale 
combinaties van geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson geen bevredigend 
resultaat geven. 
De beperkte toetsing is daarom gericht op een vergelijking van LECIG met LCIG, 
[eventueel in combinatie met los oraal entacapon].  

3.1.2 Beschrijving van de studies met LECIG 
Er is geen direct vergelijkende klinische fase 2 of 3 studie waarin LECIG en LCIG 
met of zonder entacapon direct met elkaar zijn vergeleken. LECIG is niet onderzocht 
in klinisch onderzoek bij patiënten met de ziekte van Parkinson.  
De losse werkzame bestanddelen van LECIG zijn al langer geregistreerd, deze zijn 
onderzocht in klinisch onderzoek, en hier is ruime klinische ervaring mee; zie tabel 
1. Daarom was het voor de registratie van LECIG voldoende om klinische resultaten 
van de studies die gebruikt zijn bij de registraties van Stalevo® en Duodopa® te 
extrapoleren naar LECIG. De belangrijkste studie bij de registratie van Duodopa® 
was: Olanow, 2015[4]. De belangrijkste studie bij de registratie van entacapon en 
Stalevo®/LCE was: SEE[5]).[2] Voor een overzicht en de beschrijving van deze 
oudere registratiestudies verwijzen we naar de PAR.[2]  
 
Als uitgangspunt voor de effecten van LCE en van een niet vaste combinatie van 
LECIG en oraal entacapon verwijzen we naar de recente Nederlandse richtlijn.[3] 
Deze richtlijn maakt gebruik van de meta-analyse van Stowe (2010) aangevuld met 
recentere studies.  
 
PK studie met Lecigon:  
Senek, 2017[6] is een klein open-label, gerandomiseerd klinisch cross-over 
onderzoek uitgevoerd in 1 centrum bij 11 patiënten met geavanceerde ziekte van 
Parkinson met een vervolgduur van 48 uur, waarin LECIG is vergeleken met LCIG. 
Geïncludeerde patiënten waren tenminste gedurende 30 dagen behandeld met een 
stabiele dosering LCIG en waren de afgelopen 3 maanden niet behandeld met 
entacapon. De gemiddelde leeftijd was 71 ± 4 jaar; de gemiddelde ziekteduur 
bedroeg 14 ± 5 jaar. LECIG werd op basis van de levodopa-dosis 20% lager 
gedoseerd dan LCIG. Dit betekent dat aanvankelijk in de studie zowel de start- als 
de onderhoudsdosis en de facultatieve extra dosis 80% van de LCIG doses bedroeg. 
De infusieduur was 14 uur per 24 uur; in de tussenperiode werd oraal 
levodopa/carbidopa gebruikt. De randomisatievolgorde was LECIG/LCIG of 
LCIG/LECIG, gedurende 2 opeenvolgende dagen. Nadat bij een tussenanalyse van 5 
patiënten bleek dat patiënten met een 80% startdosering LECIG in de ochtend 
trager op gang kwamen, is de startdosering voor de overige 6 patiënten opgehoogd 
naar 90% van de LCIG dosis.  
Uitkomstmaten: Bloedspiegels levodopa en de motorische functie op een TRS-
responsschaal. TRS is een 7 punten schaal die loopt van -3 tot 3: -3 betekent 
ernstige Parkinson, 0 is ‘on’-status zonder dyskinesie tot 3 is ‘on’-status met 
ernstige dyskinesie.  
 
Real-World studie: 
Öthman, 2021[7] een observationele studie van 24 patiënten met de ziekte van 
Parkinson in een Zweeds Ziekenhuis die in de periode van juni 2019 tot jan 2021 
werden behandeld met LECIG[8]; zie fig. 2 en tabel 3. De mediane leeftijd was 72 
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(45-78) jaar en de mediane ziekteduur 16 (6-27) jaar. De mediane behandelduur 
was 305 (14–578) dagen. De mediane dagdosering levodopa vóór de start LECIG 
bedroeg 1210 mg (435–2400 mg). 
2 van de 24 patiënten werden naast LECIG ook nog behandeld met DBS. 12 
patiënten (50%) waren overgestapt van LCIG; de rest van andere Parkinson 
medicatie; zie tabel 2. De patiënten die waren overgestapt van LCIG op LECIG, 
startten in het begin van de behandeling met een ochtend dosis van mediaan 100% 
en een onderhoudsdosis 76% van de LCIG dosis; de laatste doses bedroegen resp. 
92% en 68% van de LCIG dosis. Deze ochtenddosering is ongeveer conform de 
geadviseerde dosering in de SmPC (zie 1.2), en de onderhoudsdosis wijkt iets af, 
omdat de SmPC adviseert te starten met een onderhoudsdosering van 65% van die 
van LCIG. De mediane dosering LECIG van deze 12 patiënten die waren overgestapt 
van LCIG: 6,0 ml (2,5-12) als ochtenddosis (120 mg), 2,5 (1-5) ml/uur als 
infusiesnelheid voor de onderhoudsdosis en 1 (1-3,2) ml als extra dosis.   
 
Tabel 2: Comedicatie met andere Parkinson middelen vóór en tijdens 
behandeling met LECIG[8]  
Parkinsonmedicatie  vóór LECIG 

 
tijdens LECIG 
 

Dopamine agonist 13 9 
levodopa/DDCI  mga (oraal) 17 19 
Amantadine                                              3 2 
Levodopa/carbidopa/ entacapon 6 0 
LCIG                                                       12 0 
MAO-B remmer                                         5 0 
Levodopa/ DDCI (oraal)                                10 0 
LC-5                                                         3 0 

LC-5= levodopa–carbidopa microtabletten 
 

3.1.3 Gunstige effecten 
 
Resultaten PK studie Senek, 2017[6]:  
Op levodopabloedspiegels:  
Tijdens de infusie waren de levodopaspiegels van LECIG en LCIG gemiddeld 
genomen vergelijkbaar; fig. 2. De systemische blootstelling aan levodopa gedurende 
de 14 uur infusie (AUC0-14) was niet significant verschillend (ratio: 1,10; 95% BI: 
0,95-1,17). De blootstelling aan levodopa na correctie voor de dosisverschillen (ong. 
20%) tussen LECIG en LCIG (AUC0-14/dosis) was gemiddeld voor LECIG statistisch 
significant hoger dan voor LCIG (ratio: 1,38; 95% BI: 1,26-1,51). Er waren echter 
grote interindividuele verschillen: 6 patiënten hadden een ≥ 40% hogere toename 
in levodopa blootstelling; 3 patiënten hadden de verwachte 20% toename en bij 2 
patiënten werd de verwachte systemische levodopa blootstelling niet gehaald.  
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Fig. 2 Gemiddelde levodopa conc. en TRS Scores; uit Senek, 2017 
Farmacokinetisch gemiddelde (±SE) voor dosering aangepaste plasmaconcentratie 
levodopa (0-15,5 uur) levodopa (n=11) en gemiddelde TRS score.  
Opgevulde vierkantjes= levodopa/carbidopa infusie (LCIG), open cirkels = 
levodopa/entacapone/carbidopa infusion (LECIG); TRS: treatment response scale. 
 
Op TRS: 
Tussen LECIG en LCIG waren er geen statistisch significante verschillen in 
gemiddelde TRS scores (P = 0.84); fig. 2. 
 
Sinek, 2020[9] beschrijft de uitwerking van een non-lineair mixed effects 
farmacokinetisch model, toegepast op de doseringsgegevens en de gemeten 
levodopa plasmaconcentraties uit de studie van Senek, 2017. De conclusie van de 
berekeningen is dat bij overstappen van LCIG naar LECIG de ochtenddosis 
onveranderd kan blijven en men de onderhoudsdosering van LECIG op levodopa-
basis vanuit LCIG met gemiddeld 35% kan verlagen om een stabiele 
levodopaspiegel te bereiken. Dit is overgenomen in het doseringsadvies in de SmPC, 
waar bij transitie van levodopa/carbidopa naar Lecigon wordt geadviseerd om de 
totale daginname aan levodopa met gemiddeld 20-35% te verminderen: de 
ochtenddosis levodopa dient men onveranderd te laten, maar de onderhoudsdosis 
kan worden gereduceerd naar 65%.  
 
Uitkomsten Real-Word studie Öthman, 2021: 
Van de 11 (van de 24) patiënten uit de Real-Word studie die eerder LCIG gebruikten 
gaven 5 patiënten aan geen verandering te bemerken, 4 patiënten ervaarden een 
verbetering en 2 een verslechtering. 4 patiënten staakten LECIG vanwege 
bijwerkingen, 1 door hallucinaties en 3 vanwege diarree; zie fig. 3 en tabel 2.[8] De 
meeste patiënten beschouwden de kleinere en lichtere pomp en de cassettes van de 
LECIG als een verbetering t.o.v. de LCIG.  
N=24: De mediane dagdosering levodopa was bij de start van de behandeling met 
LECIG mediaan 1040 mg (370–2000 mg) levodopa en aan het eind van de studie 



DEFINITIEF | levodopa/carbidopa/entacapon (Lecigon®) | 8 oktober 2021 

 

2021019709 Pagina 16 van 25 

bedroeg deze mediaan 1080 mg (510–1822 mg). 
 

 
Fig. 3: Gerapporteerde veranderingen tijdens gebruik van LECIG in Real-
Word studie [8] 
 
 
 
GRADE conclusies uit de Nederlandse richtlijn over de orale LCE preparaten 
m.b.t. toevoeging van entacapon:  
• Entacapon als aanvullende therapie lijkt de kwaliteit van leven nauwelijks te 

verbeteren bij patiënten met de ziekte van Parkinson en beginnende 
responsfluctuaties. (Lage kwaliteit van bewijs in GRADE) 

• Entacapon als aanvullende therapie vermindert waarschijnlijk de off-tijd bij 
patiënten met de ziekte van Parkinson en beginnende responsfluctuaties 
(redelijke kwaliteit van bewijs in GRADE) 

• Het is onzeker of entacapon als aanvullende therapie effect heeft op de on-tijd 
zonder dyskinesieën bij patiënten met de ziekte van Parkinson en beginnende 
responsfluctuaties. (Zeer lage/ Lage kwaliteit van bewijs in GRADE) 

• Entacapon als aanvullende therapie verbetert waarschijnlijk de dagelijkse 
functies (ADL) (gemeten met de UPDRS-II) en de motorische functies 
(gemeten met de UPDRS-III) bij patiënten met de ziekte van Parkinson en 
beginnende responsfluctuaties. (redelijke kwaliteit van bewijs in GRADE) 
 

 
Conclusie: 
Uit een kortdurende PK studie (n=11) blijkt dat door de toevoeging van entacapon 
in de gel men bij LECIG toe kan met een lagere levodopadosering dan met LCIG. Bij 
sommige patiënten kan men de dosering met meer dan 20% verlagen. Er zijn 
echter opvallende interindividuele verschillen. Deze verschillen worden 
toegeschreven aan een mogelijk verschil in COMT activiteit. Hierdoor is na 
overzetten van LCIG naar LECIG alsnog (gedurende enkele weken volgens de 
SmPC) dosistitratie nodig om de optimale dosering voor een stabiele 
levodopaspiegel te bepalen. In de SmPC, wordt bij transitie van levodopa/carbidopa 
naar Lecigon geadviseerd om de totale daginname aan levodopa met gemiddeld 20-
35% te verminderen. 
De gemiddelde effecten op een gecombineerde uitkomstmaat van on tijd (met en 
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zonder dyskinesieën) en off tijd (TRS score) waren vergelijkbaar tijdens de 
behandeling met LCIG en LECIG.[6]  
Van toevoeging van entacapon aan levodopa/carbidopa in de orale 
toedieningsvormen bij beginnende responsfluctuatie zijn er aanwijzingen van 
klinisch voordeel.[3] Een klinisch gunstig effect van de toevoeging van entacapon 
aan levodopa/carbidopa Intestinale Gel (LCIG) bij geavanceerde ziekte van 
Parkinson is tot nu toe niet aangetoond. In de Real-World studie komt evenmin een 
klinisch voordeel van overschakeling van LCIG naar LECIG naar voren.[8] Op grond 
van het overeenkomstige verloop van de levodopaspiegels (fig. 2) van LECIG en 
LCIG is dit evenmin te verwachten.[6]  
Wel wordt het gebruiksgemak van een lichtere en kleinere pomp en cassette van 
LECIG t.o.v. LCIG door patiënten meer gewaardeerd; de auteurs merken in de 
discussie echter op dat deze vergelijking niet helemaal eerlijk is omdat het een open 
studie is en de reden dat patiënten kozen voor LECIG en niet voor LCIG de minder 
aantrekkelijke, zwaardere en grotere pomp van LCIG is en dat patiënten in het 
algemeen heel tevreden met LCIG zijn en dit vele jaren gebruiken. 
Dit leidt tot de conclusie dat de gunstige effecten van 
levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel (LECIG) overeenkomen met die van 
levodopa/carbidopa intestinale gel (LCIG). 
 

3.1.4 Ongunstige effecten 
Resultaten PK studie Senek, 2017:  
Bijwerkingen werden vaker gemeld bij LECIG dan bij LCIG, 55% vs. 18%. Het ging 
om milde bijwerkingen, waaronder hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Er 
werden in dit 2-daagse onderzoek geen ernstige bijwerkingen gemeld en evenmin 
bijwerkingen die verband houden met de pomp.  
De concentratie van 3-OMD, een metaboliet van levodopa, was gemiddeld bij 
gebruik van LECIG lager dan bij LCIG; maar dit was niet statistisch significant 
verschillend (Ratio LECIG/LCIG = 0.94 (0.79-1.01); p=0,21. Methylgroepen zijn 
nodig voor de vorming van 3-OMD. Uitgaande van een veronderstelde associatie 
van gebruik van methylgroepen en neuropathie, is de theoretische 
verwachting/speculatie dat er bij gebruik van LECIG i.p.v. LCIG wellicht minder 
methylgroepen worden gebruikt waardoor er minder neuropathie zal optreden. 
Klinische studies zijn eerst nodig om deze verwachting te bevestigen. 
 
  
In de Real World van studie van Öthman, 2021 staakten 4 van de 24 patiënten het 
gebruik van LECIG vanwege bijwerkingen, 1 door hallucinaties en 3 vanwege 
diarree. Diarree is een bekende bijwerking van oraal entacapon; de auteurs 
concluderen dat voor deze bijwerking de toedieningsweg niet uitmaakt en dat 
diarree ook na intestinale toediening van entacapon optreedt. Ook wijzen de auteurs 
erop dat het vaker optreden van hallucinaties na de start met LECIG en een 
toename van het gebruik van antipsychotica (van 8% naar 17%) nadere onderzoek 
behoeft. 
 
In de SmPC van LECIG[1] wordt aangeven dat de bij LCIG en oraal LCE gemelde 
bijwerkingen zijn geëxtrapoleerd naar LECIG: de meest gemelde bijwerkingen met 
oraal levodopa/carbidopa/entacapon zijn dyskinesie (19% van de patiënten); 
gastro-intestinale symptomen waaronder misselijkheid en diarree (respectievelijk bij 
15% en 12% van de patiënten); spier- en bindweefselaandoeningen (12% van de 
patiënten); en onschuldige bruine verkleuring van de urine (chromaturie) (10% van 
de patiënten). Ernstige bijwerkingen zoals gastro-intestinale bloedingen (soms) en 
angio-oedeem (zelden) zijn waargenomen tijdens klinisch onderzoek met orale 
levodopa/carbidopa/entacapon of met entacapon in combinatie met levodopa en een 
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DDC-remmer. 
 
Conclusie: 
Vergeleken met Duodopa® is de lagere dosering levodopa die nodig is bij Lecigon 
een theoretisch voordeel, omdat naar verwachting mogelijk minder bijwerkingen 
van levodopa zullen optreden. Maar aan de ander kant wordt de patiënt met Lecigon 
ook blootgesteld aan de bijwerkingen van entacapon als bv diarree. Wat het netto 
verschil zal zijn is onduidelijk. De PK studie is te kortdurend en te klein om 
voldoende informatie te geven en in de Real-World studie is geen vergelijking met 
LCIG mogelijk.  
Dus de ongunstige effecten van levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel 
(LECIG) komen in grote lijnen overeen met die van LCIG in combinatie met oraal 
entacapon en leiden niet tot een duidelijke voorkeur voor LECIG of LCIG. Diarree 
(ten gevolge van de entacapon-component) kan echter een reden zijn om het 
gebruik van LECIG te staken. 
 

3.1.5 Conclusie 
Op grond van het werkingsmechanisme van de bestanddelen en gebruikmakend van 
extrapolatie van de studies bij de registraties van Stalevo en Duodopa is het 
aannemelijk dat voor patiënten met gevorderde ziekte van Parkinson met ernstige 
motorische fluctuaties en hyperkinesie of dyskinesie die onvoldoende reageert op 
andere beschikbare orale combinaties van geneesmiddelen, en die overstappen op 
LECIG of LCIG, dit waarschijnlijk twee therapeutisch gelijkwaardige opties zijn.  
In aanvulling op de farmacokinetische studie wordt dit bevestigd door een 
observationele studie van 24 patiënten met PD.  
De registratiehouder wijst op het voordeel van de lichtere en kleinere pomp bij 
LECIG, en dat de cassettes een lager volume hebben, in vergelijking met de grotere 
pomp en de grotere cassettes van LCIG. Hierdoor zou de behandeling voor 
patiënten met LECIG comfortabeler zijn dan met LCIG. In de klinische open studie 
wordt dit bevestigd. Er is echter geen klinisch verband gelegd dat zich dit vertaalt in 
een gunstiger effect of in minder ongunstige effecten, dus dit heeft geen gewicht 
voor de therapeutische waarde. De registratiehouder meent ook niet dat deze 
verschillen klinisch relevant zijn. 
 
Geconcludeerd kan worden dat levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel 
(LECIG) een gelijke therapeutische waarde heeft ten opzichte van 
levodopa/carbidopa intestinale gel (LCIG) en voldoet aan de stand van de 
wetenschap en praktijk. 
 

3.2 Beoordeling kostenconsequentieraming 
De GIP databank over het gebruik van Duodopa® in 2020:  
• Vergoedingskosten over 2020 bedroegen 33,5 miljoen euro. 
• Er waren 853 gebruikers.  
• Per gebruiker waren er gemiddeld 1284 DDD’s.  
• Per gebruiker werd er € 39.320,00 vergoed.  
• € 30,63 per DDD (op basis van DDD van 600 mg levodopa).  
• De gemiddelde PDD is hieruit niet te berekenen omdat niet bekend is hoeveel 

per dag van een cassette is overgebleven en is weggegooid; aanname dat de 
PDD maximaal 2.111 mg is (1284 x 600)/365 = 2.111 mg).  

• Op basis van de huidige prijs van Duodopa® zijn de kosten per dag op basis 
van de werkelijke afgeleverde dosering per patiënt per dag €98,10 (AIP van 
€92,94/2000 mg) x 2111 mg = €98,10). De kosten per patiënt per jaar komen 
hiermee uit op €35.805,83.  
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1 cassette LECIGON®  á 47 ml bevat: 940 mg levodopa, 235 mg carbidopa 
monohydraat en 940 mg entacapon; per ml 20 mg levodopa, 5 mg carbidopa 
monohydraat en 20 mg entacapon. 
 
1 cassette met PVC zak DUODOPA® INTESTINALE GEL á 100 ml bevat: 2000 mg 
levodopa, 500 mg carbidopa monohydraat; per ml 20 mg levodopa, 5 mg carbidopa 
 
De apotheekinkoopprijs (excl. BTW):  
• Lecigon® '940/235/940' per 7 cassettes kost € 566,51, ofwel € 80,93 /cassette 

[dit is de gecorrigeerde prijs volgens de mail van de registratiehouder dd. 
14/9/2021] 

• Duodopa® '2000/500' per 7 zakken kost € 650,60; dit komt uit op € 92,94 per 
cassette/zak. De AIP kosten per DDD op basis van een DDD van 600 mg 
levodopa komen voor Duodopa uit op €28,16.  

 
Dit betekent dat Lecigon® op levodopa-basis ong. 2x zo duur is als Duodopa®, 
omdat een cassette Duodopa® meer dan 2x zoveel levodopa/DDC-remmer bevat 
dan een cassette Lecigon.®  
  
Kostenconsequentieraming met dosisreductie (scenario 1) 
In de SmPC, wordt bij transitie van levodopa/carbidopa naar Lecigon geadviseerd 
om de totale daginname aan levodopa met gemiddeld 20-35% te verminderen. 
Deze verlaging wordt toegepast op de berekende PDD van Duodopa® en gebruikt 
als proxy voor Lecigon.   
 
1 De gemiddelde PDD is niet te berekenen uit de GIP data omdat niet bekend is 

hoeveel per dag van een cassette is overgebleven en is weggegooid; aanname 
dat de PDD maximaal 2111 mg is (1284 x 600)/365 = 2111 mg).  

2 Met Lecigon kan bij overschakelen van Duodopa naar Lecigon de totale 
dagdosis met 20-35% worden verminderd (bron SmPC). Dit betekent voor 
Lecigon een PDD van 1372 tot 1689 mg levodopa ((1-0,35)*2111 mg = 1372 
mg tot (1-0,20)*2111 mg = 1689 mg). De kosten bedragen per gebruiker per 
dag: € 118,12 (1372/940 * € 80,93 = € 118,12) en € 145,42 (1689/940 * € 
80,93 = € 145,42) bij de desbetreffende PDD’s. Kosten per patiënt per jaar 
lopen hierdoor van € 43.113,31 bij een dosisreductie van 35%, tot € 53.062,53 
bij een dosisreductie van 20%.  

 
Uitgaande van een stabiel aantal patiënten over de aankomende drie jaren, een 
marktpenetratie en substitutie van Duodopa door Lecigon van 100%, worden de 
meerkosten van Lecigon geraamd op €6,2 tot €14,7 miljoen euro in het derde jaar 
na opname in het pakket.  
 
Minimaal scenario met 35% dosisreductie 

Jaar Aantal 
patienten 

Marktpenetratie Kosten 
Lecigon 

Kosten 
Duodopa 

Budgetimpact 
na 100% 
substitutie 

1 853 100% € 
36.775.649 

€ 
30.542.375 

€ 6.233.275 

2 853 100% € 
36.775.649 

€ 
30.542.375 

€ 6.233.275 

3 853 100% € 
36.775.649 

€ 
30.542.375 

€ 6.233.275 

*Kosten Lecigon = aantal gebruikers*kosten per patiënt per jaar à € 43.113,31, kosten 
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Duodopa =  aantal gebruikers*kosten per patiënt per jaar à € 35.805,83.  
 
Maximaal scenario met 20% dosisreductie 

Jaar Aantal 
patiënten 

Marktpenetratie Kosten 
Lecigon 

Kosten 
Duodopa 

Budgetimpact 
na 100%  
substitutie 

1 853 100% € 
45.262.338 

€ 
30.542.375 

€ 14.719.963 

2 853 100% € 
45.262.338 

€ 
30.542.375 

€ 14.719.963 

3 853 100% € 
45.262.338 

€ 
30.542.375 

€ 14.719.963 

*Kosten Lecigon = aantal gebruikers*kosten per patiënt per jaar à € 53.062,53, kosten 
Duodopa =  aantal gebruikers*kosten per patiënt per jaar à € 35.805,83.  
 
Om tot een kostenneutrale inzet van Lecigon te komen, zou de prijs van Lecigon 
met ruim 17% moeten zakken bij een dosisreductie van 35%. Bij een dosisreductie 
van 20% zou de prijs met 33% moeten zakken. Dit betekent dat een cassette 
Lecigon maximaal €54,61 tot €67,21 mag kosten. 
 
Scenario 2:  
Een inschatting van het aantal patiënten die per dag meer dan 940 mg levodopa 
nodig hebben is vanuit de GIP cijfers lastig te maken. Uitgaande van de Real-World 
studie van Öthman, 2021 (N=24) was de mediane dagdosering levodopa bij de start 
van de behandeling met LECIG mediaan 1040 mg (370–2000 mg) levodopa en 
bedroeg deze aan het eind van de studie mediaan 1080 mg (510–1822 mg).  

Dit betekent dat mogelijk voor ongeveer 50% van de patiënten (nl patiënten die 
meer dan 940 mg levodopa per dag nodig hebben) 1 cassette LECIG per dag niet 
voldoende is en dat deze patiënten een 2e cassette nodig hebben. Hierdoor kunnen 
de kosten van LECIG t.o.v. die van LCIG voor patiënten die meer dan 940 mg 
levodopa per dag nodig hebben ongeveer verdubbelen. Voor patiënten die niet meer 
dan 940 mg levodopa per dag nodig hebben is Lecigon iets (12,9%) goedkoper.  

De registratiehouder wijst er op dat de totale mediane dagelijkse dosis levodopa die 
is genoemd in de studie van Öthman, 2021 (1.080 mg) de dagelijkse dosis van 
Lecigon overschat omdat daarin ook levodopa-inname uit gelijktijdige orale 
levodopa therapieën zijn meegenomen. Ook meent de registratiehouder dat een 
cassette die de vorige dag is aangesloten aan de pomp en waarmee de vorige dag 
de dosering al is begonnen, de volgende dag doorgebruikt kan worden, mits de max 
gebruiksduur tot 24 uur na opening wordt aangehouden. Op basis van deze 
aannames van hergebruik, spillage van 2%, aanname dat <5 ml in de cartridge 
wordt weggegooid, input van GIP data over Duodopa en extrapolatie van niet 
gepubliceerde gegevens op patiëntniveau uit de studie van Öthman, 2021 heeft de 
registratiehouder een model opgesteld.  Via modellering van deze 
doseringsgegevens heeft de registratiehouder het aantal benodigde cassettes per 
patiënt per jaar berekend. In het base-case scenario: patiënten die <1 cassette per 
dag krijgen, nemen geen dosis mee naar de volgende dag aangezien die cassette al 
aan het begin van de dag geopend wordt; patiënten die >1 cassette gebruiken, 
gebruiken echter de resterende dosis van hun laatste cassette tot begin de volgende 
dag omdat die laatste cassette later op de dag geopend wordt. Het model maakte 
gebruik van de laatste dosis Lecigon die patiënten in het onderzoek van Öthman, 
2021 ontvingen (mediaan van de follow-up: 305 dagen, N=23), ervan uitgaande dat 
patiënten op dat moment getitreerd zouden zijn tot een stabiele, therapeutisch 
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effectieve dosis. 

ZIN wijst op de onzekerheden (in de aannames) in het gehanteerde model van de 
registratiehouder en is van oordeel dat het model niet aansluit bij de beoordeling.  
• er zijn erg weinig data, mocht er maar 1 uitschieter naar beneden of naar 

boven bij zitten dan heeft het grote invloed op het gemiddelde. 
• Het gebruik van de data uit de Öthman, 2021 studie in het model is niet 

transparant 
• Onduidelijk is of in het model de dosistransitie als beschreven in de bij SmPC 

wordt gevolgd 
• De grote rol van slechts 2 geconsulteerde experten, waarvan slechts 1 uit 

Nederland 
• De achtergrond van de beoordeling door ZIN is dat het uitgevoerde en 

gepubliceerde onderzoek met Lecigon erg beperkt is. De beoordeling is daarom 
uit pragmatische overwegingen uitgevoerd als een beperkte toets op grond van 
dezelfde werkzame bestanddelen en bij gelijkblijvende kosten op levodopabasis 
ingeval van een transitie van Duodopa naar Lecigon. De vergelijking beperkt 
zich tot die van Lecigon met Duodopa en was op basis van de studie van Sinek 
(n=12) alleen mogelijk vs. Duodopa zonder entacapon. De gelijke waarde in 
het concept is dus beperkt tot deze context en heeft onzekerheden. Vanuit de 
studie van Öthman, 2021 (n=24) zou breder bv ook vs. dopamine-agonisten, 
etc. vergeleken kunnen worden; dit is niet gedaan en hierover is evenmin 
gepubliceerd. Bovendien is in de gerapporteerde doseringen in de studie van 
Öthman, 2021 levodopa-comedicatie meegenomen. Het model/voorstel is 
gebaseerd op alle 24/23(?) patiënten uit de studie van Öthman, 2021, bevat 
veel comedicatie en sluit dus niet aan bij de vraagstelling in het 
conceptrapport; slechts bij 12 van de 24 was sprake van overgang van 
Duodopa naar Lecigon. 

• Er is sprake van verschillende typen eerdere behandelingen, waardoor het op 
een hoop gooien van alle patiënten mogelijk een vertekening geeft van het 
effect (dosering).  

• aantal patiënten in de data komt niet overeen met wat er in de studie wordt 
gerapporteerd. Er is uitgegaan van 23 patiënten, omdat volgens een door de 
registratiehouder geconsulteerde expert van deze patiënten de laatste Lecigon 
dosering was geregistreerd, en van de 24e patiënt niet.  

 
Het eindoordeel van ZIN is dat er onvoldoende studiegegevens en gepubliceerde 
data zijn om voldoende vertrouwen te kunnen hebben in een kostenneutrale inzet 
van Lecigon als vervanging van Duodopa op basis van het model van de 
registratiehouder. 
 
 
Aanvullende overweging:  
Het is verder niet zo dat binnen de geavanceerde behandelingen de huidige inzet 
van LCIG vanuit kostenoogpunt een voordelige optie is. Het is volgens de VRA/NVN 
richtlijn namelijk onzeker of binnen de geavanceerde behandelingen die in de 
richtlijn worden genoemd, de duurdere LCIG wel kosteneffectief is t.o.v. apomorfine 
en DBS. De VRA/NVN richtlijn ziekte van Parkinson geeft aan dat de kosten van de 
geavanceerde behandelingen het laagst zijn voor apomorfine en DBS (ongeveer 
25.000 euro per jaar, afhankelijk van de hoogte van apomorfine doseringen, aantal 
batterijvervangingen en complicaties), en veruit het hoogst voor LCIG (ongeveer 
€42.000 euro per jaar).[3] 
Het gaat hier in dit rapport echter niet om het verschil in kosten van LECIG t.o.v. de 
andere geavanceerde behandelingen maar om het verschil t.o.v. LCIG, omdat LCIG 
al in het pakket is opgenomen. Deze overweging is in dit rapport om 2 redenen toch 
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opgenomen: 
1. LCIG is al een relatief dure geavanceerde behandeloptie, het therapeutisch 
gelijkwaardige LECIG komt op kostenaspect als nog ongunstiger naar voren.  
2. Dit kan wel een reden zijn om zowel bij LCIG als LECIG aanvullende voorwaarden 
te overwegen, nl ‘Behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson met ernstige 
motorische fluctuaties en hyperkinesie of dyskinesie wanneer andere beschikbare 
orale combinaties van geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson geen 
bevredigend resultaat gegeven hebben en wanneer de patiënt niet in aanmerking 
komt voor een behandeling met DBS (Deep Brain Stimulation) of apomorfine’. 
 
Conclusie:  
 
Gebruik van LECIG i.p.v. LCIG kan gepaard gaan met aanzienlijke meerkosten voor 
patiënten die per dag meer dan 940 mg levodopa nodig hebben. Voor patiënten met 
een dosisbehoefte tot 940 mg levodopa zijn de kosten iets geringer voor LECIG. 
Er zijn onvoldoende studie gegevens over LECIG/Lecigon en gepubliceerde data om 
voldoende vertrouwen te kunnen hebben in een kostenneutrale inzet van 
LECIG/Lecigon als vervanging van LCIG/ Duodopa. 
 

3.3 Conclusie plaatsing op lijst 1B  
 
Levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel (LECIG) komt in principe in 
aanmerking voor opname op bijlage 1B. Echter, omdat sprake is van een gelijke 
therapeutische waarde ten opzichte van LCIG, kan LECIG alleen worden opgenomen 
op bijlage 1B, indien geen sprake is van meerkosten ten opzichte LCIG. Er zijn 
onvoldoende studie gegevens over LECIG/Lecigon en gepubliceerde data om 
voldoende vertrouwen te kunnen hebben in een kostenneutrale inzet van 
LECIG/Lecigon als vervanging van LCIG/ Duodopa. 
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4 Conclusie plaatsing in GVS 

Levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel (Lecigon®) kan op bijlage 1B worden 
geplaatst op voorwaarde dat er geen sprake is van meerkosten.  
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