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Credelio Plus (lotilaner/milbemycine oxime) 
Een overzicht van Credelio Plus en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Credelio Plus en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Credelio Plus is een diergeneesmiddel dat wordt gebruikt bij honden voor de behandeling van 
gelijktijdige infestaties met parasieten die buiten (teken en/of vlooien) en binnen (wormen) het 
lichaam van het dier leven. Het geneesmiddel kan worden gebruikt als onderdeel van de behandeling 
van allergische dermatitis veroorzaakt door vlooien (een allergische reactie op vlooienbeten). 

Credelio Plus bevat de werkzame stoffen lotilaner en milbemycine oxime. 

Hoe wordt Credelio Plus gebruikt? 

Credelio Plus is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Het geneesmiddel is verkrijgbaar in de vorm van kauwtabletten in vijf verschillende sterkten. De dosis 
is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de hond. De tabletten dienen tijdens of na de maaltijd te 
worden ingenomen. De noodzaak, het schema en de frequentie van de behandeling met Credelio Plus 
moeten worden beoordeeld door de dierenarts die het middel voorschrijft. 

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

Hoe werkt Credelio Plus? 

De werkzame stoffen in Credelio Plus werken in op de manier waarop signalen tussen zenuwcellen 
worden doorgegeven (neurotransmissie) in het zenuwstelsel van parasieten, wat leidt tot verlamming 
en overlijden van de parasiet. 

Lotilaner werkt als een ‘ectoparasiticide’. Dit betekent dat de stof parasieten doodt die op de huid of in 
de vacht van dieren leven, zoals vlooien en teken. Lotilaner doodt parasieten die het bloed van het dier 
hebben binnengekregen. Om aan de werkzame stof te worden blootgesteld, moeten vlooien en teken 
zich daarom aan de huid hebben gehecht en zich met het bloed van het dier zijn gaan voeden. 
Lotilaner doodt vlooien voordat ze eitjes kunnen leggen, en helpt zo besmetting van de omgeving van 
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de hond te verminderen. Het geneesmiddel doodt vlooien binnen 4 uur en teken binnen 48 uur na 
aanhechting en het middel is gedurende één maand werkzaam. 

Milbemycine oxime werkt als een ‘endoparasiticide’. Dit betekent dat de stof parasieten doodt die in 
het lichaam van de hond aanwezig zijn, zoals rondwormen, haakwormen, zweepwormen en 
longwormen. Ook voorkomt de stof besmetting met hartworm. 

Welke voordelen bleek Credelio Plus tijdens studies te hebben? 

Vlooien 

In een 12 weken durende veldstudie in de EU onder honden die op natuurlijke wijze aan vlooien waren 
blootgesteld, werden 138 honden om de 4 weken behandeld met Credelio Plus en werden 67 honden 
behandeld met een ander geneesmiddel dat afoxolaner en milbemycine oxime bevat. Uit de studie 
bleek dat Credelio Plus even werkzaam was als het vergelijkingsmiddel voor het verminderen van het 
aantal vlooien gedurende de behandelperiode. Bij met Credelio Plus behandelde honden daalde het 
aantal vlooien met meer dan 98 %. In beide groepen nam allergische dermatitis veroorzaakt door 
vlooien af. 

Teken 

In een 12 weken durende veldstudie in de EU onder honden die op natuurlijke wijze aan teken waren 
blootgesteld, werden 149 honden om de 4 weken met Credelio Plus behandeld en 75 honden met een 
ander geneesmiddel dat afoxolaner en milbemycine oxime bevat. Uit de studie bleek dat Credelio Plus 
even werkzaam was als het vergelijkingsmiddel bij het verminderen van het aantal teken gedurende 
de behandelperiode. Bij honden die met Credelio Plus werden behandeld, daalde het aantal teken met 
meer dan 96 %. 

Gastro-intestinale wormen 

In een in de EU uitgevoerde veldstudie onder honden die op natuurlijke wijze waren blootgesteld aan 
rondwormen (T. canis, T. leonina), haakworm (A. caninum) en zweepworm (T. vulpis), werden 
278 honden behandeld met Credelio Plus en 117 honden met een ander geneesmiddel dat afoxolaner 
en milbemycine oxime bevat. Uit de studie bleek dat Credelio Plus even werkzaam was als het 
vergelijkingsmiddel op basis van de verlaging van het aantal eitjes in de feces 7 tot 10 dagen na de 
behandeling (88,9 % voor T. canis, 94,5 % voor A. caninum en 91,5 % voor T. vulpis). 

Longworm 

De werkzaamheid van Credelio Plus tegen longworm (A. vasorum) werd niet door middel van een 
veldstudie aangetoond. In plaats daarvan heeft de aanvrager aangetoond dat de manier waarop de 
werkzame stof milbemycine oxime in Credelio Plus zich in het lichaam van het dier gedraagt, 
vergelijkbaar is met hoe het zich gedraagt als het in vergelijkbare geneesmiddelen wordt opgenomen. 

Hartworm 

In een 11 maanden durende veldstudie in gebieden met een hoge prevalentie in de VS onder honden 
die op natuurlijke wijze waren blootgesteld aan hartworm (D. immitis), werden maandelijks 
112 honden behandeld met Credelio Plus en 126 honden met een ander geneesmiddel dat lufenuron en 
milbemycine oxime bevatte. Op basis van tests voor hartworm (antigeen- en microfilariatests) vóór 
aanvang van de behandeling en 120, 240 en 330 dagen daarna, bleek uit de studie dat Credelio Plus 
bij 100 % van de onderzoeksdieren een hartworminfectie heeft voorkomen en dat het even werkzaam 
was als het vergelijkingsmiddel. 
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Welke risico’s houdt het gebruik van Credelio Plus in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Credelio Plus (die bij meer dan 1 maar minder dan 10 op de 
1 000 behandelde dieren kunnen optreden) zijn diarree en braken, anorexie (gewichtsverlies), 
spiertrillingen, lethargie (gebrek aan energie), jeuk en veranderingen in het gedrag. 

Omdat vlooien en teken zich met het bloed van het dier moeten voeden om door Credelio Plus te 
worden gedood, kan er een risico bestaan op overdracht van ziekten waarmee ze geïnfecteerd kunnen 
zijn. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van Credelio Plus. 

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

Als het product per ongeluk wordt ingeslikt door mensen, moet een arts worden geraadpleegd en moet 
de bijsluiter of het etiket aan de arts worden getoond. 

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

Waarom is Credelio Plus in de EU toegelaten? 

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

Overige informatie over Credelio Plus 

Op 14.04.2021 is een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van 
Credelio Plus verleend. 

Meer informatie over Credelio Plus is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in mei 2021. 
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