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HorStem (equine mesenchymale stamcellen uit de 
navelstreng) 
Een overzicht van HorStem en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is HorStem en wanneer wordt het voorgeschreven? 

HorStem is een diergeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van kreupelheid bij paarden 
met lichte tot matige degeneratieve gewrichtsaandoening (osteoartritis). Het bevat als werkzame stof 
equine mesenchymale stamcellen uit de navelstreng. Dit zijn stamcellen uit de navelstreng van 
donorpaarden bij de geboorte van een veulen. De stamcellen worden voorts in een laboratorium 
vermeerderd. Stamcellen kunnen zich ontwikkelen tot andere soorten cellen. 

Hoe wordt HorStem gebruikt? 

Het geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. HorStem kan enkel door een 
dierenarts worden toegediend in één enkele injectie in het aangedane gewricht. 

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

Hoe werkt HorStem? 

Het is niet helemaal duidelijk hoe HorStem werkt bij paarden met osteoartritis. Mesenchymale 
stamcellen kunnen inwerken op het immuunsysteem, hebben anti-inflammatoire effecten en kunnen 
regeneratieve weefseleigenschappen hebben. Deze eigenschappen spelen naar verwachting een rol bij 
de werking van HorStem. 

Welke voordelen bleek HorStem tijdens studies te hebben? 

In een veldstudie onder paarden met lichte tot matige osteoartritis, kregen 16 paarden een injectie 
HorStem in het aangedane gewricht en 17 paarden een injectie met een placebo. De paarden werden 
op dag 14, 35 en 63 onderzocht. Er werd uitgegaan van een succesvolle behandeling wanneer de 
kreupelheid verminderde tot maximaal niveau 1 op een erkende meetschaal voor paardenkreupelheid 
(schaal 0 tot 5, waarbij 0 niet-kreupel is en 5 ernstig kreupel). Bij twaalf met HorStem behandelde 
paarden had de behandeling succes (75%) op dag 63, vergeleken bij slechts vier paarden in de 
controlegroep (25%). 
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Welke risico’s houdt het gebruik van HorStem in? 

De meest voorkomende bijwerking van HorStem (die meer dan 1 op de 10 paarden kan treffen) is een 
kortdurende synovitis (ontsteking van de binnenbekleding van een gewricht) met ernstige kreupelheid, 
gewrichtseffusie (toegenomen vocht in het gewricht) en pijn bij betasten 24 uur na de injectie. Tijdens 
de daaropvolgende 48 uur trad een aanzienlijke verbetering op en het probleem was in de 
daaropvolgende twee weken volledig verdwenen. In geval van ernstige ontsteking kan een behandeling 
met anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) noodzakelijk zijn. 

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

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

De handen moeten na het hanteren van het geneesmiddel worden gewassen. 

Voorzichtigheid is geboden om accidentele zelfinjectie te voorkomen. In dat geval dient onmiddellijk 
een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

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

De wachttijd voor vlees van met HorStem behandelde paarden bedraagt 'nul' dagen, hetgeen betekent 
dat er geen verplichte wachttijd is. 

Waarom is HorStem geregistreerd in de EU? 

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

Overige informatie over HorStem 

HorStem heeft op 19/06/2019 een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen 
gekregen. 

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

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in februari 2019. 
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