
Bijwerkingen Bravecto 
Het persoonlijke verhaal van “Duncan”  

 (Bearded Collie) en “Trey” (Treeing Walker Coonhound)  
(006) 

 
* Facebook Groep: Is Bravecto Veilig 

Website: www.isbravectoveilig.nl  
 

   

Links:  “Duncan” (Bearded Collie) , rechts “Trey”                             

Dit verhaal dateert van vorig jaar zomer, toen de hond “Duncan” overleed vlak na toediening 

van het teken/vlooien-middel Bravecto, en “Trey” ernstig ziek werd. De eigenaar Patty 

Winter hoorde toen van de Facebook groep “Does Bravecto Kill Dogs. Deze FB groep heeft 

een enorme bijdrage geleverd aan de bekendmaking van de gevaren van het Tekenmiddel 

Bravecto. Inmiddels heeft de groep 11.500 leden wereldwijd, en groeit per dag. 

* Pet Helpers Inc. is ongelofelijk bedroefd om te horen van het recent overlijden van één 

van onze geadopteerde honden “Duncan”. Dit bericht is ter herinnering aan hem na zijn 

overlijden afgelopen donderdag (03 juni 2015). Dit is een bericht van zijn familie......... 

Patti Winter  03 juni 2015  

Mijn hond “Duncan (Bearded Collie) overleed vrijwel direct nadat hij de Vlooien- en Teken-

“medicatie” had gekregen , en mijn andere hond “Trey” (3 jaar oud) werd heel ziek nadat hij 

dezelfde eerste dosis van Bravecto had gekregen op 03 juni 2015. 

Het was te pijnlijk voor ons om dit bericht te schrijven op het moment van zijn overlijden. 

We zijn nog steeds in diepe rouw, en missen hem ontzettend. Hij was maar 4 jaar oud, en 

overleed na een bezoek aan de dierenarts. Hij werd op een nieuw Teken/vlooienmiddel gezet 

(“smakelijke tablet”) dat hem het leven ontnam in minder dan 24 uur na inname. 

Onze andere hond ging naar de dierenarts op hetzelfde moment, en kreeg dezelfde 

“smakelijke tablet” toegediend, en stierf bijna op vrijdag door hetzelfde “medicijn”. Op dit 

moment zijn we er nog niet zeker van of hij het wel gaat overleven, want er bestaan geen 

anti-stoffen voor, en ons onderzoek heeft uitgewezen dat diverse honden binnen 30 dagen 

zijn gestorven als gevolg van lever- en nierfalen na inname van deze medicatie.  

http://www.isbravectoveilig.nl/


Hadden we dit maar van tevoren geweten! Dan had ik nooit toegestaan dat ze zo’n middel 

zouden voorschrijven om aan onze honden te geven. Wij zullen nooit meer een 

Teken/vlooien- middel gebruiken.  

Ik nam de zorg voor “Duncan” 3 jaar geleden op me, en hij was zo een vrolijke hond. 

Alstublieft, vermijd deze “drug”  genaamd “Bravecto”. Ik weet dat veel dierenartsen het 

middel lopen te pushen, maar het is gewoon geen veilig middel, en er is zeker niet genoeg 

informatie over tot nu toe. 

Pet Helpers Inc. Zoveel mensen hebben gehuild en gerouwd samen met ons over het verlies 
van de Pet Helpers oud-opvang-hond “Duncan” toen hij overleed na zijn eerste dosis 
Bravecto. Ons is heel vaak gevraagd om een update over de andere hond “Trey” die ernstig 
ziek werd, maar we hebben het aan de familie van “Duncan” en “Trey”overgelaten om 
updates te delen wanneer ze er aan toe waren. Patti (Duncan en Trey’s eigenaar) emailde 
deze update. Helaas hebben we van vele anderen gehoord dat ze een geliefd huisdier 
kwijtraakten, zoals Hunter (Susan Wolfe). 

Update over “Trey” 

Het is nu bijna 3 maanden later, en Trey heeft nog steeds problemen. Pas lag hij te slapen 
en werd schreeuwend wakker, begon raar te lopen, had moeite met staan en schreeuwde 
het weer uit. Dat ging buiten nog even zo door. Dit is slechts één van de vele verschijnselen 
die hij heeft overgehouden en ontwikkeld na het gebruik van Bravecto. We zijn nu op zoek 
naar een dierenarts dichterbij, die bovendien meer “open minded” is, en onbevooroordeeld 
over bijwerkingen van medicatie. Ik heb niet meer gesproken met de fabrikant 
(MSD/MERCK). Dat heeft ook geen zin, want het enige dat ze doen is stroop om de mond 
smeren, een rookgordijn creëren en vingerwijzen in alle richtingen, behalve die van henzelf. 

Helaas is inmiddels duidelijk geworden dat veel meer dieren zijn overleden na Duncan’s 
dood. We werden gewezen op een bewustzijnsgroep over Bravecto (DOES BRAVECTO KILL 
DOGS – link: https://www.facebook.com/groups/411371212394679/?fref=ts ) die gestart is 
nadat een andere hond genaamd “Hunter” overleed, eerder deze maand. Zijn eigenaar heeft 
een pagina gestart met heel veel informatie van een dierenarts die spreekt over de gevaren 
van dit “medicijn”, actuele informatie van anderen waarvan de hond recent is overleden, en 
informatie over hoe je “bijwerkingen van Bravecto” (inclusief overlijden) kunt rapporteren. 

Wanneer we andere honden kunnen redden, dan zijn Duncan en Hunter niet voor niets 
overleden. Deel de verhalen en maak anderen bewust van de risico’s. Iedereen nogmaals 
bedankt voor de troostende woorden, steun en vriendschap tijdens deze hartverscheurende 
periode. 

Namen van de honden:  
  
1.Duncan (4 jaar oud, Bearded Collie, reu)  
2.Trey (3 jaar oud, Treeing Walker Coonhound, reu)  
 
Dosis van Bravecto die gegeven is: 1000 mg. 44 – 88 lbs (20 – 40 kg) 
 
Patti Winter, Florida, USA 
 
Website www.isbravectoveilig.nl              Facebook Groep “Is Bravecto Veilig”      
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 Website:  www.isbravectosafe.com      

Facebook Group  “Is Bravecto Safe” 

Facebook Group  “Does Bravecto Kill Dogs” 

 

 

 

http://www.isbravectosafe.com/

