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Nico (links) en Baco (rechts)

Anja van Bruchem
(Brief van eigenaar aan Fa. Ranzijn over het middel Bravecto)
Op 25 April heb ik voor mijn 4 honden het middel Bravecto aangeschaft bij Ranzijn.
Op 8 mei kreeg mijn hondje Nico uitvalverschijnselen en viel steeds om en kon bijna
geen stap meer zetten, ik ben met hem naar dierenpraktijk Ranzijn te Spijk gegaan...
Pijnstilling gekregen omdat ze niet echt wisten wat er aan de hand was en aangezien
mijn hondje in het verleden diverse botbreuken heeft gehad (door zware
mishandeling), dachten wij dat zijn gestel hem in de steek liet...
Echter een dag later waren de klachten erger geworden... Bij de dierenarts in
Sleeuwijk hebben we moeten besluiten om Nico niet verder te laten lijden en hem
zijn rust gegeven...

Nu Baco een gezonde jonge hond van net 9 maandjes oud.....vertoonde dezelfde
klachten als Nico... Hij begon om te vallen, te rillen en kon zich niet meer oriënteren
op zijn omgeving..
De dierenarts in Sleeuwijk stond voor een raadsel net als bij Ranzijn...
Het konden een paar dingen zijn die er speelde..
A. vergiftiging
B. hersenzwelling door een val of botsing
C . epilepsie in een bijzondere soort..
De dierenarts kwam tot de conclusie dat de hersenen opgezwollen waren door een
val... maar nu heb ik daar toch een andere theorie over... toeval bestaat niet!!!!
Baco heeft het zware middel Prednison toegediend gekregen en de klachten werden
minder..
Nu zou ik een slechte hondenmoeder zijn als ik niet verder zou gaan zoeken als het
woordje “vergiftiging” naar voren komt, en ben me af gaan vragen of het iets kon
zijn wat ik hen toegediend had...
Na zoeken op Internet kwam ik de verhalen tegen over jullie middel Bravecto en
kwam zeker dezelfde symptomen tegen... Ik ben me er van bewust dat het (nog)
niet bewezen is dat deze klachten van dit product komt, nu vind ik dit te toevallig om
te laten rusten en wil dan ook graag met jullie in contact..
Ik neem aan dat jullie ook staan voor de health-care van de dieren en open staan
voor mijn verhaal... mocht het zo zijn dat jullie middel toch niet zo goed uitpakt voor
de honden, dat jullie hier ook actie op gaan ondernemen... (einde brief)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------28 juni 2016 - Vanmiddag eerste afspraak met de internist van de DSU Utrecht, hij is
weer steeds afwezig en slungelig... Onderzoek Bravecto here we Come.....
Net terug met Baco ze gaan zijn bloed goed onderzoeken en ze hebben een biopt
genomen van zijn lympheklieren die zijn verdikt..
De internist ontkend niet dat het van Bravecto af kan komen zeker omdat Nico
dezelfde symptomen heeft gehad... Het is alleen moeilijk te bewijzen... Donderdag
de uitslagen en in het uiterste geval word er een mri gemaakt
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