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Op 27 augustus jl. heb ik mijn hond Walter, een zes jaar oude Pointer, een kauwtablet
Bravecto gegeven die ik via mijn dierenarts heb verkregen.
Vanaf de volgende dag weigerde Walter zijn brokken, maakte een lusteloze indruk. Hij heeft
nog twee dagen een klein beetje vers lamsvlees gegeten, daarna weigerde hij al het eten dat
ik hem aanbood.
Na drie dagen leek Walter zijn rechter achterpoot te hebben verstuikt, waarvoor hij met
Novocam suspensie werd behandeld. Dit hielp niet, de klachten verergerden en tevens gaf
Walter erge pijn aan aan zijn andere poten.
Er werden rontgenfoto´s gemaakt waarop geen defecten zichtbaar waren aan de poten.
Walter maakte een steeds ziekere indruk. Bloedonderzoek wees uit dat de nierwaarden
enorm waren gestegen.

Het jaar ervoor is bij Walter chronisch nierfalen geconstateerd waarvoor hij twee maanden
intensief werd behandeld, eerst in dierenkliniek Lienden, waar men Walter wilde laten
inslapen. Samen met het team van de dierenartsenpraktijk is Walter er bovenop gekomen en
heeft daarna klachtenvrij geleefd.
De buik van Walter voelde inmiddels zeer gespannen en was pijnlijk. Op rontgenfoto´s was
een, voor de dierenartsen, onverklaarbare massa te zien in de thorax waardoor lever, nieren
en pancreas niet zichtbaar waren. Walter moest maximaal worden gelaxeerd, wat niet het
gewenste resultaat opleverde.
Walter werd nog zieker, raakte gedesoriënteerd en kon niet meer op zijn poten staan. De
volgende ochtend is er wederom een röntgenfoto gemaakt van de thorax, waarop de thorax
minder vol leek. Walter stonk inmiddels ook naar ontlasting uit zijn bek. Zijn toestand was
zodanig verslechterd, dat verdere behandeling uitgesloten was. In overleg met de dierenarts

heb ik moeten beslissen Walter uit zijn lijden te laten verlossen. Hij is diezelfde avond thuis
ge-euthaniseerd.
De dierenarts heeft zijn mening, dat de ziekte van Walter in eerste instantie werd
veroorzaakt door de slechte nierfunctie, ingetrokken. Hij beaamde dat het wel degelijk een
maag-darmprobleem was, vergezeld van andere klachten, opgetreden daags na inname van
het middel Bravecto.
Ik heb met de DA een gesprek gehad over mijn vermoeden dat de dood van Walter
veroorzaakt is door Bravecto. Hij bood aan een gesprek te regelen met de
vertegenwoordiger van Merck die hem het middel verstrekt. Dit gesprek heeft gisteren
plaatsgevonden.
MSD/Merck heeft via de dierenarts mijn vermoeden, dat Walter´s dood werd veroorzaakt
door Bravecto, doorgegeven aan het CBG. Dit is aan mij bevestigd door het CBG (= College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen, red.).
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