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Halocur (halofuginone) 
Een overzicht van Halocur en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Halocur en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Halocur is een diergeneesmiddel ter voorkoming of vermindering van diarree veroorzaakt door het 
organisme Cryptosporidium parvum bij pasgeboren kalveren. C. parvum is een tot de familie van de 
‘protozoa’ behorende parasiet die het spijsverteringsstelsel binnendringt, wat diarree veroorzaakt. De 
infectie staat bekend als cryptosporidiose. 

Het geneesmiddel bevat de werkzame stof halofuginone. 

Hoe wordt Halocur gebruikt? 

Halocur is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en is beschikbaar in de vorm van een orale 
oplossing (een via de mond toe te dienen vloeistof). Het middel wordt gedurende één week eenmaal 
per dag aan pasgeboren kalveren toegediend. Teneinde diarree te voorkomen moet met de 
behandeling 24 tot 48 uur na de geboorte worden gestart. Met een behandeling moet worden 
begonnen binnen 24 uur na aanvang van de diarree. Halocur dient na de voeding te worden 
toegediend. 

Lees de bijsluiter of neem contact op met uw dierenarts of apotheker voor meer informatie over de 
behandeling met Halocur. 

Hoe werkt Halocur? 

De werkzame stof in Halocur, halofuginone, voorkomt de groei van C. parvum. De stof beperkt ook de 
verspreiding van de ziekte door te voorkomen dat zich oöcysten vormen. Oöcysten zijn een stadium in 
de levenscyclus van de parasiet en worden uitgescheiden via de faeces (ontlasting). Hoe halofuginone 
precies werkt is onbekend. 

Welke voordelen bleek Halocur tijdens studies te hebben? 

Er werd een aantal veldonderzoeken verricht op kalveren van verschillende bedrijven. In één 
onderzoek werden kalveren van vier tot tien dagen oud van 40 bedrijven onderzocht. Een behandeling 
met Halocur gedurende zeven opeenvolgende dagen leidde tot een vermindering van diarree en van de 
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uitscheiding van C. parvum, vergeleken met placebo (een schijnbehandeling). Een ander onderzoek op 
kalveren van 24 tot 48 uur oud toonde aan dat Halocur, vergeleken met placebo, preventief werkt 
tegen diarree veroorzaakt door C. parvum. Een vroegtijdige behandeling in de eerste 24 tot 48 uur na 
de geboorte bleek de meeste voordelen op te leveren. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Halocur in? 

Halocur mag niet worden toegediend aan kalveren met diarree die reeds langer dan 24 uur aanhoudt 
en aan verzwakte dieren. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Halocur. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Personen die Halocur herhaaldelijk toedienen, kunnen huidallergieën ontwikkelen. Gebruikers moeten 
vermijden dat het product in contact komt met de huid of de ogen. Bij contact met de huid en/of de 
ogen, dient de contactplaats grondig te worden gewassen met zuiver water. Bij aanhoudende 
oogirritatie moet een arts worden geraadpleegd. Tijdens het gebruik moeten beschermende 
handschoenen worden gedragen. Na gebruik moeten de handen worden gewassen. 

Halocur mag niet in de riolering of het (grond)water terechtkomen, aangezien dit gevaar kan opleveren 
voor vissen en andere waterorganismen. Al het ongebruikte product of afvalmateriaal dient te worden 
vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

De wachttijd is de tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en de tijd dat een dier kan worden 
geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. 

De wachttijd voor vlees van met Halocur behandelde pasgeboren kalveren bedraagt 13 dagen. 

Waarom is Halocur in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Halocur groter zijn 
dan de risico’s en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over Halocur 

 Op 29 oktober 1999 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van 
Halocur verleend.  

Het volledige EPAR voor Halocur is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Halocur.  

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 03-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Halocur
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