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Hier mijn  verhaal van Hannah en Dee 

 

Ik heb twee Engelse springer spaniëls , Hannah van 10 en Dee van 8 jaar .  Begin April 

hebben we voor de 3 e x Bravecto gegeven ( vorig jaar 2 x gegeven en geen bijwerking 

gezien) Het stikt hier van de teken en na iedere wandeling halen we minstens 10  tot 15 

teken van de honden af. Het zijn jachthonden dus ze lopen overal doorheen in het bos. 

Vandaar de keuze voor Bravecto, niets hielp meer. we hebben ze beiden begin april een 

Bravecto pil gegeven. Gelukkig geen heftige bijwerkingen gezien. Maar de oudste Hannah 

van 10 was sinds de laatste pil soms ' heel ver weg' als ze slaapt werd  ze niet wakker als je 

haar riep , alleen als je haar aanraakte en dan schrok ze zich rot.  Dit is echt nieuw en 

kennen we niet van haar. Ze lag  ook de hele avond in coma' in haar mand waar ze er 

eerder nog wel eens uit kwam.  Ik neem mijn honden altijd mee met paardrij ritten, zo rond 

de 2 uur,  bijna dagelijks, lekker in het bos.  Ze bleef ineens heel ver achter en kon het niet 

meer volgen en liep maar met haar tong uit haar bek op een sukkel drafje heel ver achter . 

Ze kon gewoon niet meer. Eerst dacht ik goh, ze wordt oud en kan niet meer mee en ik nam 

http://www.isbravectoveilig.nl/


haar  dan ook niet meer mee.  

Ook at ze slecht. Ze likte alleen nog maar een beetje gemalen vlees op maar  haar heerlijke 

portie wild slachtafval raakte ze niet meer aan.  

Vreemd allemaal. En het kwam ook zo plotseling. Toen ging ik terug denken en in februari 

en maart ging ze eigenlijk gewoon nog volop mee. Een hond is niet “ineens  oud”, dat is een 

proces. Toen hoorde ik over Bravecto en toen viel alles op zijn plek. Het kon haast niet 

anders dan van de Bravecto komen.  Ik ben begonnen haar chlorella te geven en Nux 

Vomica om te ontgiften en de tijd doet de rest. Inmiddels is het 4,5 maand geleden dat ze 

de Bravecto kreeg en ze knapt langzaam op ze kan weer mee met de paardrijritten, ze houdt 

het prima weer  bij en blijft niet meer achter. ( dit is eigenlijk pas sinds een week of 3 ) ze is 

vrolijker en veel actiever dan een paar maanden geleden, zel rent weer en ligt ook niet meer 

"in coma " en hoort je weer als je haar roept en schrikt niet meer wakker.  Het gif is nog 

steeds niet uit haar lichaam want na 4,5 maand vallen de teken er nog steeds dood af. Ze is 

nog niet helemaal de oude maar zeker voor 80 0/0 !  

Wat zou er gebeurd zijn als ik dit gedrag niet gekoppeld had aan de Bravecto en haar in 

September misschien nog een pil had gegeven?   Ze was echt ver heen en dat het door 

Bravecto komt staat bijna wel vast want anders zou ze nu niet zo opknappen.  

 

Mijn andere springer spaniël Dee heeft ogenschijnlijk geen klachten, wel is ze ruim een jaar 

na haar castratie incontinent geworden ( sinds de start van de Bravecto? ) Ze heeft hiervoor 

reguliere medicatie gekregen want de urine liep er zo uit terwijl ze ligt te slapen en het ging 

behoorlijk stinken in huis. Ze kreeg Tensurin 1/4 tabletje per dag en dat hielp goed . ik 

hoorde dat incontinentie ook een bijwerking van Bravecto kan zijn en ben gestopt met de 

Tensurin maar helaas na 3 dagen begon het urineverlies weer. Ook bij haar vallen de teken 

er nog dood af dus het gif zit nog steeds in haar lichaam. Ik ga later weer proberen te 

stoppen. Ze reageerde niet op homeopathie. Het kan dus ook gewoon door de castratie 

komen ( wel vreemd dan pas na ruim een jaar). Ik hou jullie op de hoogte . 

 

Ik hoop dat ik nog lange tijd kan genieten van mijn 2 lieve honden en ze krijgen van mij 

geen Bravecto of ander chemisch anti tekenmiddel meer. ik ben er helemaal klaar mee!  

 

Marijke Wevers 
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