Bijwerkingen Bravecto
Het persoonlijke verhaal van “Yala”
(Duck Tolling Retriever)
Facebook Groep: Is Bravecto Veilig
Website: www.isbravectoveilig.nl

“Yala”

Naam van mijn hond: Yala
Leeftijd: 6 jaar
Ras: Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Reu / Teef: Teefje
Gewicht: 13 kg

Dosis van Bravecto: 500 mg (for dogs 10-20 kg)
Datum dat Bravecto werd gegeven: april/may 2015
Datum van aanvang van de symptomen: 2 dagen later
Huidige situatie: Euthanasie vier weken na Bravecto
Officieel als klacht gerapporteerd aan MSD/MERCK: Niet door de
eigenaar / gerapporteerd door dierenarts: NIET BEKEND
Naam: Mirella Hoen
Woonplaats: Brunssum
Land: Nederland
Het verhaal van “Yala” (Duck Tolling Retriever) en Bravecto:
‘s Zaterdags de bravecto tablet gegeven, ‘s maandags begon Yala met epileptische
aanvallen. Wel 5 op 1 avond binnen een 2 uur tijd. Yala herstelde niet binnen de aanvallen
en is die avond plat gespoten met pijnmedicatie door de Dierenarts. (een vervangende
dierenarts, de noodarts van mijn eigen kliniek verwachte dat ik met de auto naar hem toe
kwam, ondanks de aanvallen van Yala). Helaas namen de aanvallen niet af en hebben we
besloten Yala medicatie te geven voor epileptie. Ze had al geen energie meer en kon niks
meer. Het werd er niet beter op. We hebben een scan van haar hoofd laten maken, laten
onderzoeken. Niks te vinden.
De dierenarts zei wel dat hij er zeker van was dat Yala ook nog een Tia had gehad in de
afgelopen dagen. Na een lijdensweg van 4 weken, waarin Yala niet tot zeer slecht kon lopen,
geen levensvreugde meer kende en een hoopje ellende was hebben we besloten haar te
laten inslapen. Ze was pas 6 jaar oud en kerngezond! Een echte “ik wil werken voor mijn
baas”- hond. Super lief en aanhankelijk en een gezinshond. Ze was prachtig!

De symptomen/bijwerkingen die “Yala” had, tot aan de dag dat ze overleed, waren
met name:
1. Epileptische aanvallen
2. TIA (?)
3. Euthanasie 4 weken na Bravecto
Het verhaal van Yala, uitgebreide versie:
Afgelopen jaar (2015) medio april/mei heb ik op verzoek van de dierenarts een nieuw middel
geprobeerd tegen teken en vlooien bij de hond. Dit was 1 tablet en de werking was langer
dan wat we gewend waren. Niet beter wetende hebben we deze tablet in het weekend
gegeven aan onze hond. Een 6 jaar jonge, gezonde Nova Scotia Duck Tolling Retriever
teefje.

De daaropvolgende maandag werd ik 's avonds gebeld door onze oppas en schoonmoeder.
(Ik werkte op maandag tot 20.30 u, tot deze tijd was onze oppas bij de kinderen en hond die
werden afgezet door oma). Yala had in een uur tijd 4 epileptische aanvallen gehad. Waarvan
één zo erg dat onze oppas helemaal overstuur was. Ik heb toen direct gebeld met de
dierenarts. Daar was niemand meer aanwezig en ik werd doorverwezen naar een praktijk in
Kerkrade voor nood diensten. Deze goede man vertelde mij Yala in de auto te zetten en naar
hem te komen.
Voordat wij onder aan de trap waren (wonen boven een bedrijfspand) had Yala nog 2
aanvallen gehad en ze was helemaal KO. Dit was echter geen reden voor de dierenarts om
naar ons te komen. (Wat moest ik doen als ze er een in de auto had?!?) Hierop heb ik
besloten naar een andere dierenarts te bellen, waar ik goede verhalen van had gehoord.
Deze dierenarts stond binnen 10 min voor de deur. Hij heeft Yala direct een kalmerend
middel gegeven waar ze heel suf van werd. En de kans kreeg te herstellen.
De daaropvolgende dagen waren niet veel anders. Spoedbezoekjes van de dierenarts
(inmiddels gewisseld van dierenarts vanwege service) en samen bepaald dat Yala medicatie
nodig had voor de epileptische aanvallen! Die verschilden overigens van wat schokken en
schuim rondom de bek tot aan hevige schokken, wegdraaiende ogen, plas laten lopen etc.. U
begrijpt dat dit met 2 heel kleine kinderen geen fijn beeld is.
Yala was uit het veld geslagen, de medicatie zorgde na een tijdje ervoor dat Yala geen
aanvallen meer had maar de schade was al gedaan. Ze kon niet meer lopen zonder om te
vallen, speelde niet meer, was de hele dag suf. Na 2-3 weken hebben we besloten een
hersen-scan laten maken. Yala was totaal gedesoriënteerd en wist vaak niet meer waar ze
was... Ze was ver weg van de levendige werkhond die ze was (apporteren, zwemmen, een
echte knuffel en goede vriendin!). Op deze scan was nauwelijks iets te vinden. De arts die de
foto heeft gemaakt vertelde ons dat Yala een TIA had gehad. Maar niks duidelijk was te zien
waarom ze niet herstelde.
Ze viel om tijdens het poepen en plassen. Kon bij ons thuis niet meer lopen op de tegelvloer
dus ging ze naar m'n ouders (grindvloer). Hier verbeterde haar toestand niet. Ik heb nog aan
de dierenarts gevraagd of het aan de "nieuwe" tablet kon liggen die Yala gekregen had van
de andere dierenarts. Hij had wat rondgebeld en er waren wat gevallen van epileptie
bekend maar niks duidelijk. En naar mijn idee was daar ook geen verdere opening of ruimte
om dieper te graven...
Na 4 weken hebben we besloten Yala uit haar lijden te verlossen. Ze kon amper lopen,
moest liggend eten/drinken, geen aanwijzing waarom ze ineens deze aanvallen kreeg, kon
niet meer spelen en keek me heel vaak aan op een manier waar je als baasje kapot aan
gaat...
Ik zelf geef de schuld aan de vlooien/teken tablet. Bravecto. Yala was gezond. Had deze
tablet nog nooit gehad en ineens krijgt ze tia en epileptische aanvallen waar nooit een
oorzaak van is gevonden.
Nu bijna een jaar verder hebben we een nieuwe pup, ook al is nooit bewezen dat het aan
bravecto lag, 1+1 is bij mij 2...
Ik hoop dat het verhaal van Yala een van de laatste is. En meehelpt in het groter geheel.
Mirella Hoen
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