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Devashni Govender, Johannesburg, Zuid-Afrika – 25 juli 2016
Vorig jaar ging ik met mijn hond naar de dierenarts (ik dacht in juni 2015), ze gaven aan dat
zij maag/darmproblemen had.
Dit jaar was mijn hond vorige maand weer ziek, drinkt heel veel water, had rillingen, last van
braken, en wilde niet eten. De dierenarts gaf in eerste instantie aan dat het een
maag/darmprobleem was.
De volgende dag nam ik haar mee terug naar de dierenarts omdat ze verslechterde na de
medicatie die hij haar gaf.De dierenarts deed tests en ontdekte dat ze een vergrote lever en
pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier) had.
Ik had haar Bravecto gegeven – kon dat de oorzaak zijn? Ze overleed zo snel, binnen een
paar uur nadat ze op een lever ondersteunende behandeling was gezet. Ik ben kwaad op de
dierenarts, omdat hij dat niet meteen oppikte, toen ik haar voor de eerste keer
binnenbracht.

Update door Devashni Govender (july 25, 2016):

Hallo daar. Ze was pas 5 jaar oud. Ze begon met maag/darmproblemen pas nadat ik begon
met bravecto. Ik realiseerde me het pas dat dit het kon zijn, nadat ik alle symptomen zag
toen ik ging googlen.
Ik wil haar medische geschiedenis krijgen om het verder te onderzoeken. Ik kan Bravecto
niet beschuldigen totdat ik een solide bewijs heb. Maar het lijkt erop dat ze alle symptomen
had.
Wanneer het bewezen is dat het product de oorzaak is, zal ik niet stoppen totdat we er iets
aan doen. Ze was mijn alles, en toen ik haar verloor, alleen dierenvrienden zullen begrijpen
wat ik voelde en door moest maken. Ik verwacht niet dat gewone mensen mijn gevoelens
zullen begrijpen.
Mijn woede is tweeledig. Eén met Bravecto als dit de oorzaak is van het lijden. Twee voor
mijn dierenarts die haar verkeerd diagnostiseerde, misschien als hij haar op tijd behandeld
had, was ze nu nog in leven. Daarentegen gaf hij haar meer medicatie die klaarblijkelijk de
ontsteking deed opvlammen.
Ik zal de zaak zeker rapporteren. Dit zal niet gemakkelijk eindigen. Het was allemaal
wekenlang zo pijnlijk, maar nu heeft mijn pijn plaats gemaakt voor woede. Geen enkel
geldbedrag of terugbetaling van geld kan haar terugbrengen – maar het doel moet zijn dat
we er voor zorgen dat dit stopt en niet meer gebeurt met andere honden.
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