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Onsior (robenacoxib) 
Een overzicht van Onsior en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Onsior en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Onsior is een ontstekingsremmend diergeneesmiddel voor gebruik bij katten en honden om pijn en 
ontsteking te behandelen. 

Bij katten worden Onsior-tabletten gebruikt voor de behandeling van pijn en ontsteking in verband met 
acute (kortdurende) en chronische (langdurige) aandoeningen van het bewegingsapparaat (problemen 
met de spieren en botten) en om matige pijn en ontsteking in verband met orthopedische 
(bot)chirurgie te verminderen. De oplossing voor injectie wordt gebruikt voor de behandeling van pijn 
en ontsteking in verband met orthopedische of wekedelenchirurgie, zoals castratie. 

Bij honden worden Onsior-tabletten gebruikt voor de behandeling van pijn en ontsteking in verband 
met chronische osteoartritis (een langdurige ziekte die pijn en ontsteking in de gewrichten 
veroorzaakt) en wekedelenchirurgie. De oplossing voor injectie wordt gebruikt voor de behandeling van 
pijn en ontsteking in verband met orthopedische of wekedelenchirurgie. 

Onsior bevat de werkzame stof robenacoxib. 

Hoe wordt Onsior gebruikt? 

Onsior is verkrijgbaar in de vorm van tabletten in vijf verschillende sterkten (6 mg voor katten en 5 
mg, 10 mg, 20 mg en 40 mg voor honden) en als een oplossing voor injectie (20 mg/ml voor honden 
en katten). 

De tabletten worden eenmaal daags telkens op hetzelfde tijdstip gegeven en de dosis varieert 
afhankelijk van het lichaamsgewicht en het gebruik. De behandeling bij katten is beperkt tot zes dagen 
voor acute aandoeningen aan het bewegingsapparaat en duurt langer voor chronische aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat, waarbij controle door de dierenarts plaatsvindt. De behandeling bij 
honden voor osteoartritis dient zo lang te duren as nodig is. Als Onsior bij katten en honden wordt 
gebruikt om pijn en ontsteking in verband met chirurgie te behandelen, dient voor chirurgie één enkele 
dosis via de mond te worden gegeven. Na chirurgie kan gedurende maximaal twee dagen nog een 
dagelijkse dosis worden gegeven. 

De oplossing voor injectie wordt aan het dier ongeveer 30 minuten voor de start van de operatie op 
basis van het lichaamsgewicht van het dier als een onderhuidse injectie toegediend. Na chirurgie bij 
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katten en wekedelenchirurgie bij honden kan eenmaal daagse behandeling gedurende maximaal 2 
dagen in dezelfde dosering en telkens op hetzelfde tijdstip worden voortgezet. 

Bij honden en katten kunnen de tabletten en de oplossing voor injectie door elkaar heen worden 
gebruikt als de goedgekeurde toepassingen en doses voor elke vorm in acht worden genomen. 

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

Hoe werkt Onsior? 

De werkzame stof in Onsior, robenacoxib, behoort tot een groep van geneesmiddelen die niet-steroïde 
ontstekingsremmers (NSAID’s) worden genoemd. De werking berust op het blokkeren van een enzym 
met de naam cyclo-oxygenase 2 (COX-2). Dit enzym is betrokken bij het produceren van stoffen 
genaamd prostaglandinen, die een rol spelen bij pijn en ontsteking. Door de productie van 
prostaglandinen te blokkeren, vermindert robenacoxib de pijn en ontsteking als gevolg van 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat, chirurgie of osteoartritis. 

Welke voordelen bleek Onsior tijdens de studies te hebben? 

Eenmaal daags gegeven Onsior-tabletten verminderden de pijn en verbeterden de mobiliteit bij zowel 
katten als honden. Onsior was even effectief als de vergelijkings-NSAID’s. In een klinische studie 
verhoogden Onsior-tabletten de activiteit bij 10 van 35 katten met chronische aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat (zoals gemeten via activiteits-monitors aan een halsband) en scores m.b.t. gedrag, 
kwaliteit van leven, temperament en kennelijke tevredenheid van katten in vergelijking met een 
placebo (een schijnbehandeling). Bij katten verminderden Onsior-tabletten matige pijn en ontsteking in 
verband met orthopedische chirurgie gedurende maximaal 2 dagen na de operatie in vergelijking met 
dieren die een placebo kregen. 

De oplossing voor injectie veroorzaakte een geleidelijke afname in pijnscores bij katten en honden na 
chirurgie. Pijn werd door de dierenarts beoordeeld op basis van het gedrag van het dier en reacties op 
het aanraken van het ontstoken gebied en het bewegen van het betreffende gewricht. Na het einde 
van de operatie werd bij honden tot 24 uur en bij katten tot 52 uur (2 dagen) voldoende pijnbestrijding 
waargenomen. Onsior was even effectief als de vergelijkings-NSAID´s en effectiever dan de placebo. 

In een studie onder honden die wekedelenchirurgie nodig hadden, verlaagde dagelijkse behandeling 
met Onsior-tabletten gedurende 3 dagen daarna de pijnscores beter dan een placebo. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Onsior in? 

De bijwerkingen van Onsior zijn vergelijkbaar met de bij andere NSAID´s waargenomen bijwerkingen. 
De vaakst optredende bijwerkingen van de tabletten en de oplossing voor injectie zijn lichte en 
voorbijgaande effecten op de maag en darmen, die tot uiting komen als braken, zachte ontlasting en 
diarree. Bij honden is na langdurige behandeling met de tabletten vaak sprake van een toename in 
leverenzymen (wat bij maximaal 1 op de 10 dieren kan voorkomen). In zeer zeldzame gevallen kan 
lusteloosheid worden waargenomen. 

De oplossing voor injectie kan ook pijn veroorzaken bij de injectie. Zie de bijsluiter voor het volledige 
overzicht van bijwerkingen van Onsior. 

Onsior-tabletten mogen niet worden gebruikt bij honden of katten met bestaande problemen aan maag 
en darmen, zoals maagzweren of -bloedingen, of bij honden met leverproblemen. Het middel mag niet 
worden gebruikt bij drachtige dieren, dieren die pups of kittens zogen, fokdieren of dieren die 
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overgevoelig (allergisch) zijn voor robenacoxib of één van de andere bestanddelen. Voorzichtigheid is 
geboden bij de behandeling van katten of honden met bekende hart- of nierproblemen, dieren die zijn 
uitgedroogd en katten met leverproblemen. Onsior mag niet samen met andere NSAID´s of 
glucocorticosteroïden worden gebruikt. 

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

Na toediening van het geneesmiddel aan een hond of kat moeten de handen worden gewassen. 

Als de tabletten per ongeluk door een persoon (met name door een klein kind) worden ingeslikt of als 
zelfinjectie met de oplossing voor injectie plaatsvindt, moet onmiddellijk een arts worden 
geraadpleegd. 

Voor zwangere vrouwen, met name degenen in de latere fasen van de zwangerschap, kan langdurig 
huidcontact met Onsior of accidentele zelfinjectie van Onsior gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. 

Waarom is Onsior in de EU toegelaten? 

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

Overige informatie over Onsior 

Op 16 december 2008 is een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel 
brengen van Onsior verleend. 

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

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in december 2019. 
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