
Bijwerkingen Simparica 
 

* Simparica bevat een giftig insecticide dat nauw verwant is aan 
 “Fluralaner” in Bravecto, namelijk Sarolaner (vergelijkbare werking) 

Daarom besteden we hier ook aandacht aan vergelijkbare middelen.  

Ook Nexgard bevat een insecticide uit dezelfde groep (Afoxolaner).  
Dus vermijdt ook deze middelen absoluut, en kies voor  

niet-giftige, veilige natuurlijke middelen!!!! 
 

Het persoonlijke verhaal van “Jimmy” 
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Jimmy  

Carin van Zeeland 

Even vertellen wat er allemaal met Jimmy was. 

Op 9 juni kreeg Jimmy de eerste pil van Simparica, ongeveer twee maanden daarna 
kreeg hij de tweede pil (rond 9 augustus dus). Begin september begon het dat hij zo 
enorm veel ging drinken, ja en natuurlijk ook plassen, ook in huis enorme plassen. 
Denk dat het toen in zijn nieren zat, o.i.d.. 

(Misschien omdat het best een grote hond is , dat het wat later gaat werken. 28 kilo 
was hij, later 25 toen hij zo ziek werd). 

http://www.isbravectoveilig.nl/


Nou dat is dus helemaal niks voor Jimmy. 

Naar dierenarts met urine en ze hebben bloed geprikt ,en ik moest gaan meten wat 
hij op een dag aan het drinken was, nou dat was in 24 uur 7.5 liter, erg veel dus. 

Hij is toen een dag daar opgenomen geweest , en er is een echo gemaakt. Daarvoor 
moest hij geschoren worden, was zo zielig, die kale buik. 

Op een gegeven moment dachten ze daar dat hij diabetes insipidus had ( ??) 

(redactie IS BRAVECTO VEILIG ) :  

Er zijn vier vormen van Diabetes insipidus . De twee vormen die hier van belang zijn:     

A.   Een vorm die ontstaat door een hormonale verstoring in de hersenen. Bijvoorbeeld door een tumor, hersenoperatie of 
hersenletsel.  (dit is de vorm waar de dierenarts kennelijk op doelde) 

maar ook :    

 B.    Een vorm die ontstaat doordat de nieren niet goed werken. Deze vorm is meestal erfelijk, maar kan ook komen door 
medicijnen of door andere aandoeningen.    

Ze vertelden mij daar dat hij een stofje niet aanmaakt in zijn hersenen, en dat het 
dan misschien met een pilletje, wat hij dan heel zijn leven moet slikken, beter zou 
gaan. 

Ik dus twee keer per dag hem zo'n pilletje gegeven. Resultaat was dat hij helemaal 
niet meer dronk en ging plassen. 

Toen later overgegaan op 1 pilletje per dag ( twee keer een halve). Nou toen ging 
het ineens goed. 

Ja en toen begon er weer wat anders, bij Jimmy die eigenlijk nooit iets heeft, en ik 
weet niet of het een met het andere te maken heeft hoor. 

Toen begon hij met kotsen, er bleef niks in, als hij een slok water nam, hoefde hij 
zich maar om te draaien, en het kwam er weer uit. 

Het was op een gegeven moment zo erg, dat wij op zondag naar een weekend arts 
zijn gegaan. Maar ja, daar kreeg hij een spuit tegen misselijkheid, en weer een test, 
dus ik op maandag weer naar mijn eigen dierenarts. 

Daar is hij weer een dag opgenomen geweest, allemaal foto's gemaakt ieder uur van 
slokdarm, maar nergens iets te zien geen verdikking, niks. Weer pillen gehad, en 
maagzuurremmer , maar ja als hij niks binnen kan houden, schiet dat niet op, en de 
geluiden die hij maakte, zo zielig. 

Toen hebben ze Anouk en mij  geleerd hoe we hem 2 x per dag injecties konden 
gaan geven, best eng voor ons , nou dat is gelukt, en ineens zaterdag , had ik een 
broodje in mijn hand, en meneer wilde wel graag dat plakje worst wat op dat 
broodje zat. Ik was gewoon zo blij dat hij eindelijk na een week weer iets wilde eten. 



(gelukkig, want anders had ik naar een specialist gemoeten, volgens de dierenarts, 
kijkoperatie met camera ???, maar dan narcose, en daar ben ik niet zo weg van ) 

Toen rijst gaan koken , en hij is weer aan het eten, en het kotsen is over, ik hoop zo 
dat het nu niet meer terug komt. 

Moet nog wel met medicatie door, t/m zondag. 

pffff dat was het zo ongeveer. 

 

 

Jimmy (boven) 
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