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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Galliprant 
grapiprant 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor 
Galliprant. Het geeft uitleg over de wijze waarop het Geneesmiddelenbureau dit diergeneesmiddel met 
het oog op vergunningverlening in de Europese Unie (EU) en vaststelling van de gebruiksvoorwaarden 
heeft beoordeeld. Het is niet bedoeld als praktisch advies voor het gebruik van Galliprant. 

Voor praktische informatie over het gebruik van Galliprant dienen eigenaren of houders van dieren de 
bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker. 

Wat is Galliprant en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Galliprant is een diergeneesmiddel. Het wordt gebruikt bij honden om pijn te behandelen die verband 
houdt met lichte tot matige osteoartritis, een aandoening die zwelling en pijn in de gewrichten 
veroorzaakt. Het middel bevat de werkzame stof grapiprant. 

Hoe wordt Galliprant gebruikt? 

Galliprant is verkrijgbaar in de vorm van tabletten en is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 
Het middel moet eenmaal daags aan de hond worden gegeven, op een lege maag en ten minste één 
uur voor de volgende maaltijd. De dosis is gebaseerd op het lichaamsgewicht van de hond en de duur 
van de behandeling hangt af van de respons. Intermitterende behandeling kan bij sommige honden 
gunstig zijn, aangezien tekenen van osteoartritis komen en gaan. 

Zie de bijsluiter voor meer informatie. 

Hoe werkt Galliprant? 

Galliprant bevat grapiprant, een niet-steroïdaal, niet-cyclo-oxygenase remmend anti-inflammatoir 
geneesmiddel (NSAID) uit de klasse van prostaglandinereceptorantagonisten, dat op een andere wijze 
werkt dan andere NSAID's, die een verscheidenheid aan cyclo-oxygenase-enzymen blokkeren. 
Grapiprant blokkeert een specifieke doelreceptor met de naam EP4, waardoor natuurlijke stoffen met 
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de naam prostaglandinen bij osteoartritis pijn teweegbrengen. Door EP4 te blokkeren, helpt grapiprant 
om de symptomen van de aandoening te verlichten. 

Welke voordelen bleek Galliprant tijdens de studies te hebben? 

Er werden twee veldstudies uitgevoerd waarbij honden betrokken waren met voornamelijk lichte tot 
matige osteoartritis in ten minste één pootgewricht die via radiografie was bevestigd. In totaal bleek 
51% van de honden (120 van de 235) 28 dagen na aanvang van de behandeling met succes met 
Galliprant te zijn behandeld,  tegenover 36% van de honden die een schijnbehandeling kregen (82 van 
de 231). Succes werd door de hondeneigenaren en door dierenartsen beoordeeld met behulp van 
scoringssystemen voor hevigheid van de pijn, verstoring door pijn en algehele kwaliteit van leven. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Galliprant in? 

De meest voorkomende bijwerking van Galliprant (die bij meer dan 1 op de 10 dieren kan optreden) is 
licht en kortdurend braken. 

Galliprant mag niet worden gegeven aan drachtige, melkgevende of fokhonden. 

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

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

Na het hanteren van het geneesmiddel moeten de handen worden gewassen. 

Als het geneesmiddel per ongeluk door een persoon wordt ingeslikt, moet onmiddellijk een arts worden 
geraadpleegd. Als het geneesmiddel door een kind wordt ingeslikt, kunnen lichte en reversibele 
gastro-intestinale verschijnselen en misselijkheid worden waargenomen. 

Waarom is Galliprant goedgekeurd? 

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

Overige informatie over Galliprant 

De Europese Commissie heeft op 09/01/2018 een in de hele EU geldige vergunning voor het in de 
handel brengen van Galliprant verleend. 

Het volledige EPAR voor Galliprant 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 Galliprant 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 november 2017. 
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