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 TheraVet kondigt de lancering van de pivotale Europese 

multicentrische klinische studie met VISCO-VET tegen artrose 

bij honden aan 

 Pivotale klinische studie van VISCO-VET tegen artrose bij honden goedgekeurd in 

Frankrijk en Nederland 

 Eerste onderzoekscentrum opgezet in Frankrijk  

 Begin van patiëntenregistratie verwacht in oktober 2021 

Jumet (Wallonië, België), 10 september 2021 – 7:30 uur CEST – TheraVet (ISIN: 
E0974387194 - ticker: ALVET), een baanbrekend bedrijf dat actief is in de behandeling van bot- 
en gewrichtsaandoeningen bij huisdieren, kondigt de lancering van de pivotale Europese 
multicentrische klinische studie ter evaluatie van VISCO-VET tegen artrose bij honden aan.   
 
VISCO-VET, de visco-regenerende gel van TheraVet, zal in een prospectieve, multicentrische, 
gecontroleerde, dubbelblinde, gerandomiseerde, pivotale praktijkstudie bij gezelschapshonden 
met artrose worden beoordeeld. Het onderzoek zal evalueren of een eenmalige intra-articulaire 
injectie van VISCO-VET in het knie- of ellebooggewricht de mobiliteit van de hond kan verbeteren 
en de pijn in vergelijking met een onbehandelde controlegroep kan verminderen. De patiënten 
worden gedurende 3 maanden gevolgd.  
 
In de studie zullen 154 gezelschapshonden met artrose worden opgenomen. Het onderzoek zal in 
20 centra in vier (4) landen, namelijk Frankrijk, Nederland, Portugal en Polen, plaatsvinden. De 
onderneming heeft de goedkeuring gekregen in Frankrijk en Nederland en is net begonnen met 
het opstarten van de onderzoekcentra in deze landen. De goedkeuring in de andere landen wordt 
in de komende weken verwacht. De eerste patiënt zal naar verwachting in oktober 2021 
behandeld worden.   
 
In het tweede kwartaal van 2022 wordt er over de rekrutering van patiënten verslag uitgebracht, 
gevolgd door nauwgezette tussentijdse analyseresultaten. 
 
Enrico Bastianelli, Chief Executive Officer van TheraVet, besluit: “Na de positieve resultaten 
rond de werkzaamheid en veiligheid van VISCO-VET in de proof-of-concept studie, zijn we opgetogen 
dat we met de rekrutering van patiënten voor deze pivotale studie met VISCO-VET kunnen starten.”  
 

  

—De specialist in osteoarticulaire behandelingen in de diergeneeskunde 
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Over TheraVet nv 

TheraVet is een bedrijf voor diergeneeskundige biotechnologie dat gespecialiseerd is in bot- en 

gewrichtsbehandelingen bij dieren. De onderneming ontwikkelt veilige en doeltreffende, doelgerichte 

behandelingen om de levenskwaliteit van gezelschapsdieren met bot- en gewrichtsaandoeningen te 

verbeteren. Baasjes zijn heel bekommerd om de gezondheid van hun gezelschapsdieren en de missie van 

TheraVet bestaat eruit om in de behoefte aan innovatieve en genezende behandelingen te voorzien. 

TheraVet werkt nauw samen met internationale opinieleiders om beter in te spelen op de steeds grotere 

behoeften aan diergeneeskunde. TheraVet heeft een notering aan Euronext Growth® Brussel en Parijs, heeft 

zijn hoofdkantoor in Jumet, Belgie , en heeft een dochteronderneming in de Verenigde Staten. 

Voor meer informatie, bezoek de TheraVet website  

Of volg ons op LinkedIn / Facebook / Twitter 
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