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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Novem 
meloxicam 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan 
is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het Comité voor 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft 
de gebruiksvoorwaarden. 

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op 
met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De 
wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het 
EPAR opgenomen. 

Wat is Novem en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Novem is een ontstekingsremmend geneesmiddel dat wordt gebruikt bij rundvee en varkens. Het 
bevat de werkzame stof meloxicam. 

Novem wordt bij rundvee voorgeschreven voor de behandeling van: 

• acute respiratoire infectie (infectie van de longen en luchtwegen); 

• diarree bij kalveren ouder dan één week en bij niet-melkgevend jongvee, in combinatie met orale 
rehydratatietherapie (geneesmiddelen die via de mond worden toegediend om een watertekort van 
het lichaam te verhelpen); 

• pijn na het onthoornen van kalveren; 

• acute mastitis (uierontsteking), in combinatie met de hoofdbehandeling met antibiotica. 

Bij varkens wordt Novem gebruikt ter bestrijding van: 

• kreupelheid en ontsteking bij niet-infectueuze aandoeningen aan het bewegingsapparaat; 

• pijn na een kleine ingreep in het zachte weefsel zoals een castratie; 

• infecties die na het werpen optreden, zoals kraamkoorts (sepsis na geboorte) en bacteriëmie 
(mastitis-metritis-agalactie-syndroom), in combinatie met de hoofdbehandeling met antibiotica. 
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Hoe wordt Novem gebruikt? 

Novem wordt geleverd als oplossing voor injectie en is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 
De dosis is afhankelijk van het dier en zijn gewicht. De injecties worden bij rundvee subcutaan (onder 
de huid) en bij varkens intramusculair (in het spierweefsel) toegediend  

Hoe werkt Novem? 

Novem bevat meloxicam, dat tot de klasse van niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) behoort. 
Meloxicam blokkeert het enzym cyclo-oxygenase dat betrokken is bij de productie van 
prostaglandinen. Prostaglandinen zijn stoffen die ontsteking, pijn, exsudatie (het weglekken van vocht 
uit bloedvaten bij een ontsteking) en koorts veroorzaken, en meloxicam vermindert deze symptomen. 

Welke voordelen bleek Novem tijdens de studies te hebben? 

Er zijn onderzoeken bij verschillende groepen van doeldieren verricht waaruit is gebleken dat Novem 
werkzaam en veilig is voor de goedgekeurde toepassingen. Uit studies is gebleken dat het toevoegen 
van Novem aan een antibioticabehandeling de klinische parameters aanzienlijk verbeterde en de koorts 
deed zakken in vergelijking met antibiotica alleen. Op vergelijkbare wijze is aangetoond dat de 
combinatie van een behandeling tegen uitdroging en Novem effectiever is dan een rehydratatie-
oplossing alleen. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Novem in? 

Bij rundvee en varkens worden de subcutane en intramusculaire toediening goed verdragen; in 
klinische studies werd in minder dan 10 % van het behandelde rundvee alleen een lichte, kortdurende 
zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening waargenomen. 

In zeer zeldzame gevallen kan er sprake zijn van anafylactische (allergische) reacties, die ernstig (zelfs 
fataal) kunnen zijn en symptomatisch moeten worden behandeld. 

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

Mensen die overgevoelig (allergisch) zijn voor NSAID’s, moeten contact met Novem vermijden. In 
geval van onbedoelde zelfinjectie moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

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

Runderen 

De wachttijd bedraagt vijftien dagen voor vlees en vijf dagen voor melk. 

Varkens 

Voor vlees is de wachttijd vijf dagen. 
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Waarom is Novem goedgekeurd?  

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) van het 
Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Novem groter zijn dan de risico’s en 
heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over Novem: 

De Europese Commissie heeft op 2 maart 2004 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor 
het in de handel brengen van Novem verleend. Het volledige EPAR voor Novem is te vinden op de 
website van het Europees Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
Medicines/European public assessment reports. Voor meer informatie over de behandeling met Novem 
dienen eigenaren of houders van dieren de bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun 
dierenarts of apotheker. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in maart 2017. 
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