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Bonqat (pregabaline) 
Een overzicht van Bonqat en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Bonqat en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Bonqat is een diergeneesmiddel dat bij katten wordt gebruikt om acute rusteloosheid en angst in 
verband met transport en dierenartsbezoeken te verlichten. Het bevat de werkzame stof pregabaline. 

Hoe wordt Bonqat gebruikt? 

Bonqat is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Het middel wordt toegediend als 
enkelvoudige dosis van 5 mg/kg lichaamsgewicht (0,1 ml/kg lichaamsgewicht) ongeveer 1,5 uur vóór 
een transport of een gepland bezoek aan de dierenarts. Het kan direct in de mond worden toegediend 
of met een kleine hoeveelheid voedsel worden vermengd, met behulp van de in de verpakking 
meegeleverde doseerspuit. 

Zie de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over het gebruik 
van Bonqat. 

Hoe werkt Bonqat? 

De werkzame stof in Bonqat, pregabaline, heeft een soortgelijke structuur als een ‘neurotransmitter’, 
genaamd gamma-aminoboterzuur (GABA), maar leidt tot andere biologische effecten. 
Neurotransmitters zijn chemische stoffen die ervoor zorgen dat zenuwcellen met elkaar kunnen 
communiceren. Aangenomen wordt dat pregabaline invloed heeft op de manier waarop calcium de 
zenuwcellen binnenkomt. Hierdoor vermindert de activiteit van sommige zenuwcellen in de hersenen 
en het ruggenmerg, wat leidt tot verminderde afgifte van andere neurotransmitters, die betrokken 
zijn bij angst. 

Welke voordelen bleek Bonqat tijdens de studies te hebben? 

In een belangrijke klinische veldstudie had 51 % van de 108 katten die Bonqat kregen een respons 
die als goed of uitstekend werd beschouwd, zoals beoordeeld door hun eigenaren op basis van de 
rusteloosheid, angst en vrees van de katten tijdens het vervoer per auto. Een klinisch onderzoek 
leverde vergelijkbare resultaten op (55 % van de katten vertoonde een goede of uitstekende 
respons). Dit in vergelijking met respectievelijk 27 % en 30 % in een groep van 101 katten die een 
placebo (een schijnbehandeling) kregen. 
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Welke risico’s houdt het gebruik van Bonqat in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Bonqat (die bij maximaal 1 op de 10 dieren kunnen 
optreden) zijn tekenen van sedatie (waaronder vermoeidheid, problemen met de waarneming van de 
positie en beweging van het lichaam, en evenwichtsproblemen) en braken. Deze effecten waren 
meestal mild en tijdelijk van aard. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van Bonqat. 

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

In de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Bonqat is veiligheidsinformatie 
opgenomen over onder andere de juiste voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en 
eigenaren of houders van dieren moeten nemen. 

Als het product per ongeluk door een persoon wordt ingeslikt, moet onmiddellijk een arts worden 
geraadpleegd en moet de bijsluiter of het etiket aan de arts worden getoond. De persoon mag niet 
autorijden vanwege het risico op slaperigheid. 

In geval van huid- of oogcontact moet het blootgestelde gebied onmiddellijk met water worden 
gespoeld en moet alle besmette kleding worden verwijderd. Als symptomen zoals duizeligheid, 
vermoeidheid, ataxie of wazig zien optreden, moet medisch advies worden ingewonnen. 

Waarom is Bonqat in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Bonqat groter zijn dan 
de risico’s en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Overige informatie over Bonqat 

Op 13 juli 2021 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van Bonqat 
verleend. 

Meer informatie over Bonqat is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bonqat 

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 07-2021. 
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