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Tessie (tasipimidine) 
Een overzicht van Tessie en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Tessie en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Tessie is een diergeneesmiddel dat wordt gebruikt bij honden voor kortdurende verlichting van 
situatie-angst en angst voor lawaai bij vertrek van de eigenaar. 

Het middel bevat de werkzame stof tasipimidine. 

Hoe wordt Tessie gebruikt? 

Tessie is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Het middel is verkrijgbaar in de vorm van een orale oplossing die 0,3 mg/ml tasipimidine bevat. De 
dosis is afhankelijk van het gewicht van de hond. De hond mag één uur voor tot één uur na de 
behandeling niet worden gevoed. De noodzaak, frequentie en dosering van de behandeling met Tessie 
moeten worden beoordeeld door de dierenarts die het middel voorschrijft. Het geneesmiddel is bedoeld 
voor kortdurend gebruik, zo nodig gedurende maximaal negen opeenvolgende dagen. 

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

Hoe werkt Tessie? 

De werkzame stof in Tessie, tasipimidine, is een alfa-2A-adrenerge receptoragonist. Deze verhindert 
de afgifte van de neurotransmitter noradrenaline uit de zenuwcellen in het lichaam. Een 
neurotransmitter is een chemische stof die ervoor zorgt dat zenuwcellen met omliggende cellen 
kunnen communiceren. Noradrenaline is betrokken bij het veroorzaken van stress en angst bij dieren 
in stressvolle situaties. Door het verminderen van de afgifte van noradrenaline nemen de stress en de 
angst af. 
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Welke voordelen bleek Tessie tijdens studies te hebben? 

Lawaai 

In een studie die op oudejaarsavond werd uitgevoerd, werden 80 honden behandeld met Tessie bij het 
eerste vuurwerkgeluid of wanneer de hond tekenen van stress of angst vertoonde, en kregen 80 
honden een placebo (een schijnbehandeling). De voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid was 
de beoordeling van de eigenaar van het effect van de behandeling op de tekenen van stress en angst 
bij de hond. In vergelijking met placebo was Tessie significant beter in het verlichten van stress en 
angst bij lawaai. 

Vertrek van de eigenaar 

In een veldstudie van vijf weken werden 32 honden thuis maximaal drie keer per dag met Tessie 
behandeld en werden 34 honden met placebo behandeld. De voornaamste graadmeter voor de 
werkzaamheid was de beoordeling van de eigenaar van het effect van de behandeling op de tekenen 
van stress en angst bij de hond in verband met het vertrek van de eigenaar. In vergelijking met 
placebo was Tessie significant beter bij het verlichten van angst. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Tessie in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Tessie (die bij meer dan 1 op de 10 dieren kunnen optreden) 
zijn vermoeidheid en braken. 

Tessie mag niet worden gebruikt bij honden met een ernstige systemische ziekte zoals een lever-, 
nier- of cardiovasculaire aandoening (hart- of vaatziekte). Tessie mag niet worden gebruikt als de hond 
tekenen vertoont van sedatie als gevolg van eerdere toediening, zoals sufheid, ongecoördineerde 
bewegingen of een verminderde reactiviteit. Het geneesmiddel mag niet worden gebruikt tijdens dracht 
of lactatie. 

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

Waarom is Tessie in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Tessie groter zijn dan 
de risico’s en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over Tessie 

Op 16 augustus 2021 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van 
Tessie verleend.   

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

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 08-2021. 
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