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Wiefi (voordat ze Bravecto kreeg)

Wiefi later...

Jenny Verweij – 25 september 2016

Op 2 juni krijgt mijn hond Wiefi, een Hollandse Smous van 3 jaar oud, op advies van de
dierenarts Bravecto. Mijn hond was een gezonde sterke hond in zeer goed conditie. Ze kon
bv in de vakantie zonder problemen 8 uur per dag met ons mee wandelen.
In de maand juni wordt ze eerder moe, speelt minder met andere honden, en raakt steeds
vaker sneller buiten adem. Dit ben ik me pas achteraf gaan realiseren.
Op 2 juli, na 4 weken Bravecto, wil ze niet meer eten. Ze valt in hoog tempo af en heeft
chronisch verhoging. Antibiotica helpt niet, verhoging blijft. Ze wil alleen maar liggen.
Onderzoek wijst niets uit. Alles is schoon.
Er wordt bloed geprikt. Ze blijkt extreme anemie (bloedarmoede) te hebben en een
verbijsterd, zeer ongewoon bloedbeeld. De artsen in de dierenartsenkliniek begrijpen er niets
van. De antibiotica wordt gestopt. Er wordt gevraagd of er sprake kan zijn van vergiftiging.
De hele omgeving nagevraagd op rattengif, maar niemand heeft het in de schuur, wij
natuurlijk ook niet.

Ze krijgt 2x 0,5 mg prednison om verder afbraak van de rode bloedcellen te stoppen.
Ondertussen is haar tong, binnenkant oren, tandvlees, en slijmvlies ogen bloedeloos wit
geworden. Aangezien ze nog steeds bijna niet wil eten, en ik, zoals iedereen dat doet, van
alles aansleept om haar aan het eten te krijgen, leeft ze op kippenbouillon, het enige wat ze
wil hebben.
Ik zie haar verhongeren voor mijn ogen, laat haar opnemen voor een bloedtransfusie. Ze
heeft een hartruis. Opnieuw wordt gevraagd of er sprake kan zijn van vergiftiging. Ik zou het
niet weten.....
Punctie wijst tevens uit dat er geen opbouw, maar een afbraak probleem is van de rode
bloedcellen. Ze heeft AIHA zegt de arts van het ziekenhuis Dierengeneestkunde Utrecht. Dat
is een auto-immuunziekte. Dat kan een hond zo maar krijgen, net zoals mensen zomaar een
auto-imuunziekte kunnen krijgen zonder dat daar een oorzaak voor te vinden is.
De Prednison wordt verhoogd naar 2x 20 mg. Weer thuis uit het ziekenhuis begint ze die
eerste week regelmatig aarde tussen de stoeptegels uit te krabben. Dit is gedrag wat ze
nooit eerder heeft vertoont. We begrijpen nu dat ze vlak voor opname ook een hoeveelheid
aarde moet hebben gegeten. Wij vonden toen een merkwaardig braaksel wat we niet
konden herleiden.
Ondanks de bloedtransfusie en herstel van bloedwaarde voor 50 % breekt ze binnen een
week alle rode bloedcellen weer af, en zijn we terug bij af...... Met dat verschil, dat ze nu wel
kleine porties kan eten, ook al is dat zeer vermoeiend voor haar. Verder ligt ze apatisch op
haar zij en voortdurend te hijgen.
Ze wandelt niet meer. Ze is doodziek. Ze vecht voor haar leven. Ze verdraagt ook geen
aanraking meer. De dierenarts is zeer betrokken. Ze is dol op onze Wiefi en vindt het ook
afschuwelijk wat er gebeurt. Maar het is onbegrijpelijk. Haar bloed wordt regelmatig geprikt.
Ook al stijgt de bloedwaarde niet, na 2 weken moet de prednison worden afgebouwd,
vanwege schadelijke bijwerking, naar 2x 10 mg. Opnieuw heb ik het gevoel haar te
verliezen, zo zwaar heeft ze het.
In haar bloedbeeld is nu ook een ontsteking te zien. Ze krijgt weer een anti-biotica kuur. De
verhoging zakt. Na een week begint ze voor het eerst op te knappen. Het is dan 2
september...... In mijn agenda zie ik dat ik op die datum, 2 september, heb genoteerd:
"Bravecto uitgewerkt. Nieuwe pil?"
In verbijstering kijk ik er naar, het zal toch niet waar zijn............en voor het eerst begin ik
mij af te vragen: "Is dit toeval, of is hier sprake van een verband?".
Mijn dierenarts zegt dat haar ziek- zijn niet veroorzaakt kan zijn door de Bravecto. Haar
herstel is een reactie op de afbouw van de prednison. Ik wil haar graag geloven, maar dit is
toch geen toeval te noemen? Ze heeft met Bravecto toch gif in haar bloed gekregen? We
komen er niet uit.....
Een vriendin wijst me op alle verhalen die er op internet bestaan over de vernietigende

werking van Bravecto. Ik word er stil van. Ik lees zoveel herkenning. Ik vind dat mijn verhaal
ook verteld moet worden.
De afgelopen 2 maanden waren echt afschuwelijk. Ik blijf achter met veel vragen. En ik kan
niet bewijzen dat ze ziek is geworden door de Bravecto pil, maar als ik al die verhalen lees
waarin veel herkenning is, hoe kan dit dan? Het is nu bijna eind september en mijn hondje
Wiefi knapt steeds verder op.
Met de langzame afbouw prednison heeft ze het iedere keer even moeilijk, maar herstelt dan
weer. De bloedwaarden stijgen steeds verder terug naar normaal. Ik hoop dat haar herstel
doorzet, maar hou er ook rekening mee dat ze een blijvende auto-immuunziekte heeft
opgelopen, en voor altijd prednison moet blijven slikken en een kortere levenduur zal
hebben.
We oefenen weer langzaam om haar conditie terug te krijgen. Ze is nog lang niet de oude in
conditie, maar wel weer de oude Wiefi in het contact.
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