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Imoxat (imidacloprid/moxidectine) 
Een overzicht van Imoxat en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Imoxat en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Imoxat is een diergeneesmiddel dat wordt gebruikt bij katten, fretten en honden die lijden aan of risico 
lopen op gemengde parasitaire infecties (veroorzaakt door verschillende soorten parasieten). Het 
geneesmiddel wordt gebruikt ter: 

• behandeling en preventie van vlooieninfestaties bij katten, honden en fretten; 

• behandeling van oormijtinfestaties bij katten en honden; 

• behandeling van huidziekten bij honden die worden veroorzaakt door parasitaire mijten 
(sarcoptesschurft en demodicose); 

• behandeling van huidziekten bij katten die worden veroorzaakt door parasitaire mijten 
(notoëdrische schurft); 

• behandeling en preventie van longworminfecties bij katten en honden; 

• behandeling van oogwormziekte bij katten en honden; 

• behandeling van infecties met gastro-intestinale nematoden (darmwormen) bij katten en 
honden; 

• behandeling van infestaties met bijtende luizen bij honden; 

• preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis) bij katten, honden en fretten; 

• behandeling van microfilariën van Dirofilaria immitis in de bloedsomloop bij honden; 

• behandeling en preventie van cutane dirofilariose (een huidinfectie met Dirofilaria repens) bij 
honden; 

• vermindering van het aantal microfilariën van Dirofilaria repens in de bloedsomploop bij 
honden; 

• preventie en behandeling van infectie met Franse hartworm (Angiostrongylus vasorum) bij 
honden; 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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• preventie van spirocercose (een worminfectie die de slokdarm aantast) bij honden. 

Imoxat kan worden gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen 
vlooienallergiedermatitis bij katten en honden. 

Het middel bevat de werkzame stoffen imidacloprid en moxidectine. 

Imoxat is een ‘generiek geneesmiddel’. Dit betekent dat Imoxat dezelfde werkzame stof bevat en op 
dezelfde manier werkt als een ‘referentiegeneesmiddel’ dat al in de Europese Unie (EU) is toegelaten 
onder de naam Advocate. 

Hoe wordt Imoxat gebruikt? 

Imoxat is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Imoxat is verkrijgbaar in de vorm van een spot-on-oplossing in voorgevulde pipetten. Het bestaat in 
verschillende sterkten, naargelang het bedoeld is voor gebruik bij katten, fretten of honden en 
afhankelijk van de grootte van het te behandelen dier. De volledige inhoud van een pipet wordt tussen 
de haren van de vacht aangebracht op de huid van het dier. 

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

Hoe werkt Imoxat? 

Imoxat bevat twee werkzame stoffen: imidacloprid en moxidectine. Imidacloprid verstoort de werking 
van bepaalde specifieke receptoren (nicotinerge acetylcholinereceptoren) in het zenuwstelsel van 
luizen en vlooien, waardoor deze verlamd raken en sterven. Moxidectine verlamt en doodt parasieten 
door de doorgifte van signalen tussen zenuwcellen (neurotransmissie) in hun zenuwstelsel te 
verstoren. 

Hoe is Imoxat onderzocht? 

De voordelen en risico’s van de werkzame stoffen bij de goedgekeurde toepassingen zijn reeds 
onderzocht in studies met het referentiegeneesmiddel, Advocate, en hoeven dus niet nogmaals te 
worden onderzocht voor Imoxat. 

Zoals voor elk geneesmiddel heeft het bedrijf studies naar de kwaliteit van Imoxat overgelegd. Er 
waren geen ‘bio-equivalentiestudies’ nodig om te onderzoeken of Imoxat op dezelfde wijze wordt 
opgenomen als het referentiegeneesmiddel en dezelfde concentraties van de werkzame stoffen in het 
bloed produceert. De reden hiervoor is dat de samenstelling van Imoxat vergelijkbaar is met die van 
het referentiegeneesmiddel en dat de werkzame stoffen in beide middelen bij aanbrenging op de huid 
naar verwachting op dezelfde manier worden opgenomen. 

Welke voordelen en risico’s heeft Imoxat? 

Aangezien Imoxat een generiek geneesmiddel is en vergelijkbaar is het referentiegeneesmiddel, 
worden de voordelen en risico’s van het middel geacht dezelfde te zijn als die van het 
referentiegeneesmiddel. 



 
Imoxat (imidacloprid/moxidectine)   
EMA/770874/2021 Blz. 3/3 
 

 

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 Imoxat is veiligheidsinformatie 
opgenomen over onder andere de juiste voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en 
eigenaren of houders van dieren moeten nemen. Aangezien Imoxat een generiek geneesmiddel is, zijn 
de voorzorgsmaatregelen dezelfde als die voor het referentiegeneesmiddel. 

Waarom is Imoxat in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat overeenkomstig de EU-eisen is 
aangetoond dat Imoxat vergelijkbaar is met Advocate. Daarom was het Geneesmiddelenbureau van 
mening dat, net als voor Advocate, de voordelen van Imoxat groter zijn dan de vastgestelde risico’s en 
dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Overige informatie over Imoxat 

Op 07/12/2021 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van Imoxat 
verleend. 

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

Informatie over het referentiegeneesmiddel staat eveneens op de website van het 
Geneesmiddelenbureau. 

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 11-2021. 
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