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Ouzo, 1 week voor
toediening tablet

Negen dagen daarna
bij de dierenarts........

Rhea van Jap

Lieve Ouzo! Je werd ineens zo ziek toen wij op vakantie waren! Je hebt zo hard gevochten
om te blijven leven. Samen met Ricardo (...) en Janne (...) die alles hebben gedaan om je
beter te krijgen! het leek je te lukken. we dachten dat je het zou redden! maar nu vlak voor
we naar huis komen heb je de strijd toch verloren en hebben wij jou verloren! je bent er niet
meer als we thuiskomen en mijn god wat zullen we je missen. Een nieuwe ster aan de hemel
die met ons meekijkt! wij zullen vaak naar boven kijken en aan je denken! lieve Ouzo we
zullen je nooit vergeten! voor altijd in ons hart!
Door de onverklaarbare dood van onze prachtige hond gingen wij op zoek naar een oorzaak
...

Wat was er anders dan anders gegaan ?
Onze Ouzo, 10 jaar, beresterk, enthousiast, speels en kerngezond nooit iets gehad ..
Kreeg op 14 juli een Bravecto tablet .... de dag erna werd hij sloom, wou niet echt meer
spelen en lag veel.
Maar goed het waren warme dagen we dachten dat het door de warmte kwam.
Een week lang was hij niet zoals anders en toen gingen wij op vakantie.
De oppas, bij ons in huis, belde de 2e dag dat Ouzo een toeval /epileptische aanval had
gehad.
Snel geregeld vanuit Griekenland dat de hond met oppas bij de dierenarts kwam.

Urine onderzoek wees niks uit, bloedonderzoek liet zien dat lever en nieren niet optimaal
werkten.
Uiteindelijk ontstekingswaarden in bloed gevonden dus antibiotica, plus middel tegen
misselijkheid want eten ging ook niet meer en valium voor het geval er nog een toeval zou
komen.
4 dagen later is Ouzo overleden ...............
2 augustus lag hij ‘s morgens dood in de kamer .....
Nooit wat gemankeerd, geen ziekte van Weil, geen echte oorzaak, met maar 1 ding wat
opvallend was : de Bravecto tablet.
Zo ben ik op deze groep gekomen en dit is ons verhaal....
Wij hebben dierenarts dit gemeld, zij gaat toch informeren bij fabrikant ....
Diverse malen tel contact gehad met dierenarts omdat we in Griekenland zaten, ze zei
letterlijk dat ze het niet wist en dat het zeer complex was, overleg met collega gehad, ook
die snapte het niet. De combinatie verminderde lever en nierfunctie, epileptische toeval,
kerngezonde hond, ontstekingswaarden hoog, ze hebben het gehad over Ziekte van Weil,
meningitis maar gaven toe dat ze het gewoon niet konden verklaren.
Wij hebben trouwens 2 honden, de andere, Bandit, is niet ziek geworden. De dierenarts nam
mijn verhaal wel serieus dus ik hoop dat is ook serieuze terugkoppeling krijg.
Wat ons betreft is die Bravecto pil wel degelijk fout gegaan bij Ouzo ...
Het is de enige logische verklaring. Ouzo is nog NOOIT 1 dag ziek geweest in 10 jaar tijd
...EN bij Ouzo werd ineens bloedarmoede geconstateerd, ook vreemd.
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