Bijwerkingen Bravecto
Het persoonlijke verhaal van Rico and Mika
(001)
Facebook Groep: Is Bravecto Veilig
Website: www.isbravectoveilig.nl

MIJN HOND RICO IS DE REDEN VOOR DE START VAN DE FACEBOOK GROEP "IS BRAVECTO
VEILIG" EN DE WEBSITE WWW.ISBRAVECTOVEILIG.NL . Hier vertel ik het verhaal van Rico
Een fantastische, tot voor kort kerngezonde hond (kruising Hollandse Herder x Mechelse
Herder). Om hem te beschermen tegen ziektes als “Lyme disease”enzovoort, gaven we onze
beide honden het anti-teken/vlooien-middel Bravecto. Maar in plaats van hem te
beschermen, vergiftigde dit middel zijn lichaam, en overleed hij binnen een maand. En dit is
dus gebeurd met veel meer honden. Fabrikant MSD/MERCK ontkent ieder verband. En het
middel wordt bij alle dierenartsen enorm gepromoot als “een veilig middel”, wat het dus
zeker niet is!
Naam van mijn honden: Rico (rechts) and Mika (links)
Leeftijd: Rico 12 jaar / Mika 1,5 jaar
Ras:
Rico: Kruising Hollandse Herder x Mechelse Herder (reu, 25 kg)
Mika : West Siberische Laika (teef 20 kg)
Dosis van Bravecto:
Rico: 1000 mg (20-40 KG)
Mika: 500 mg (10-20 KG)
Datum dat het middel werd gegeven:
01 februari 2016
Datum dat de eerste symptomen begonnen:
03 februari 2016
Officieel klacht gerapporteerd aan MSD/MERCK: Ja
Eigenaar:
Michael v.d. Sande
Land:

Nederland
Het verhaal van mijn hond en Bravecto:
Allebei onze honden waren heel gezond en vitaal tot de dag dat we Bravecto gaven. Ze
konden allebei lange afstanden lopen zonder problemen. We gaven het middel aan onze
beide honden op 01 februari 2016, vlak voor vertrek voor onze vakantie naar Spanje (met de
auto).
Twee dagen later begonnen beide honden aanvalsgewijs hele heftige naar lucht snakkende
geluiden te maken (“gasping”). Het bleek dat beide honden tijdens die aanvallen heftige en
onregelmatige hartritmes hadden.
Vanaf 05 februari 2016 was de conditie van onze hond Rico dramatisch slecht. Hij kon
nauwelijks meer 20 meter lopen, begon enorm te kwijlen, met zijn kop naar beneden
hangend. Meerdere keren raakte hij daarbij onwel. De volgende dagen namen we Rico alleen
mee voor hele korte wandelingen. Uit eerdere ervaringen met een andere hond dachten we
aan “Hartfalen”. Omdat de gezondheidstoestand van Rico verslechterde, besloten we
vervroegd naar huis af te reizen op 16 februari, en bij aankomst in Nederland meteen onze
eigen dierenarts te bezoeken.
Hij dacht ook meteen aan “Hartfalen”, en stelde meteen voor om een röntgenfoto te maken.
Daaruit bleek al direct dat er met zijn hart en longen helemaal niets aan de hand was. Zagen
er prima uit. Dat gaf ons (volledig onterecht) weer hoop. Een bloedtest gaf geen abnormale
waarden aan (alleen een lichte afwijking van de leverwaarden).
De volgende dagen ging het pas echt mis. Rico kreeg ernstige koorts (40,5 graden Celsius)
en ademde zeer snel maar oppervlakkig. Heel opvallend daarbij was dat de buikspieren
helemaal niet meededen bij de ademhaling. Dit duurde ongeveer anderhalve week, dag en
nacht. Aanvankelijk at hij nog wel wat, maar zijn eetlust werd minder. In enorm korte tijd
verloor hij ontzettend veel gewicht. Iets dat we bij geen enkele hond eerder zo snel hebben
zien gebeuren.
De koorts verdween rond 25 februari 2016. We kregen weer hoop dat het de goede kant
uitging. Rico uitlaten was nog steeds een moeizaam iets. Hij had een waggelende loop (heen
en weer bewegend met zijn kop). Eetlust had hij al nauwelijks meer. Zijn reukzin was
compleet verstoord. Eten dat vlak voor hem lag, nam hij niet waar. Zijn urine werd ineens
donkerbruin. Rico kon nauwelijks meer op zijn poten staan, geen ontlasting meer, en plassen
lukte ook niet meer. Rico overleed één maand nadat hij Bravecto had gekregen.........

DE SYMPTOMEN DIE RICO HAD TOT AAN DE DAG DAT HIJ OVERLEED :
1. Vanaf de tweede dag aanvalsgewijs zeer heftige hartslag/hartritmestoornis. De hond
maakt daarbij heftige, naar lucht snakkende geluiden (“gasping”, dit vindt plaats bij zowel
Rico als Mika, dus beide honden). Rico laat zijn kop hangen, kwijlend, met doorgezakte rug
staand.
2. Bewustzijnsverlies / onwel worden
3. Dwangmatig geeuwen, maakt smakkende geluiden (iets dat geen normaal gedrag is bij
deze hond)
4. Braken
5. Afname van rode bloedcellen (Anaemia)
6. Hyperthermia, zeer hoge koorts van 40,5 graden Celsius voor meer dan een week, later
alleen lichte koorts ‘s nachts
7. Zeer snelle maar heel oppervlakkige ademhaling (Tachypnoea)
8. Een waggelende loop, alsof hij dronken is, daarbij met zijn kop van links naar rechts
bewegend. Nauwelijks energie om te lopen
9. Heel opvallend: de hond lijkt slechte controle te hebben over zijn spieren. Wanneer hij
gaat liggen, valt hij hard met zijn kop op de grond
10. Spierzwakte (gaat vaak heel snel weer liggen)
11. Spiersamentrekkingen (muscle tremor)
12. Lethargy (toestand van geestelijke ongevoeligheid), apathy

13. Lusteloos/futloos tijdens het lopen. Stopt dan plotseling, “alsof zijn batterijen leeg zijn”,
loopt weer een klein stukje, stopt weer, enzovoorts.
14. Extreem gewichtsverlies in zeer korte tijd
15. Geen reukzin (nam geen voedsel waar vlak voor zijn neus)
16. Geen eetlust, stopt geheel met eten (drinkt wel water)
17. Vrij plotseling donkerbruine urine
18. Snelle ademhaling tijdens de nacht (de laatste nacht voor zijn dood)
19. Rico overlijdt één maand na toediening van Bravecto .......
20. Vermoedelijke oorzaak van zijn dood : de symptomen van Rico lijken sterk op de
symptomen van Pancreatitis (met name ook het extreme gewichtsverlies in zeer korte tijd).
Intoxicatie (vergiftiging) kan de oorzaak zijn voor het ontstaan van Pancreatitis.
Er zijn een variatie aan symptomen die kunnen worden waargenomen in het geval van
Pancreatitis, zoals:
Koorts
Braken
Diarree
Verlies van eetlust (anorexia)
Gewichtsverlies
Uitdroging
Vermoeidheid en loomheid/lusteloosheid
Lichte tot heftige pijn in de onderbuik (kan erger worden na het eten)
Depressie
Verhoogd hartritme
Moeite met ademhalen
Wanneer er sprake is van Pancreatitis, beginnen de spijsverteringsenzymen met de
versnelde afbraak van vetten en eiwitten in de andere organen, evenals in de Pancreas. In
feite begint het lichaam zichzelf te verteren. Omdat ze dicht bij de Pancreas liggen, worden
vervolgens ook de lever en de nieren aangedaan. Wanneer er bloedingen plaats vinden in de
Pancreas kan er shock ontstaan, zelfs met de dood tot gevolg.

* Rico (een gezonde, levendige hond) stierf één maand nadat hij Bravecto kreeg
toegediend. Vermoedelijke oorzaak: Bravecto teken/vlooien-middel (een
insecticide middel) dat een vergiftiging veroorzaakte. De symptomen leken sterk
op Acute Pancreatitis (acute ontsteking van de Pancreas).
* Mika heeft (2 maanden na toediening van het middel) af en toe nog steeds
hartritmestoornissen, waarbij ze weer die naar lucht snakkende geluiden maakt.
Vertoont verder heel vreemd gedrag wanneer ze haar voeding krijgt (zeer slechte
eetlust). Ook eten waar ze voorheen helemaal gek op was, lust ze nog steeds
niet.

Voor zover we kunnen beoordelen, lijken er nu uitwendig geen verdere
verschijnselen te zijn.
Bravecto (actief ingrediënt “Fluralaner”) doodt teken en vlooien voor tenminste 3
tot 4 maanden na toediening. Dus ook dan kunnen er nog steeds bijwerkingen
optreden bij de hond.
NOTE: Ook wanneer een eerste dosis geen bijwerkingen lijkt te veroorzaken, kan
een tweede dosis ernstige complicaties geven. Er zijn aanwijzingen dat het
“stapelen” van dit middel het risico sterk vergroot.
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