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Anne Hendrickx – 18 oktober 2016  

Dit jaar na de zomer hebben we ook bravecto gegeven. We waren onze 1-jarige 

Vizsla bijna kwijt!!! 

Hadden in de ochtend een bravectopil gegeven op aanraden van vrienden want het 

werkte perfect bij hun honden. Geen enkele teek nog gehad zeiden ze. 

Heb zelf de ziekte van lyme gehad en dit wens je niemand toe zeker je oogappel 

niet! 

 

Maar alles ging goed. Het was wel een extreem warme dag. Dus hond goed laten 

afkoelen, savonds toen de zon bijna onder was gingen mn vriend, onze vizsla en ik 

lekker vissen.  

We zaten nog geen kwartier, ineens begint onze hond over te geven, 2 maal diarree. 

We dachten oei zou ze last hebben van de hitte.  

We hebben ze afgekoeld, maar het ging van kwaad naar erger! Overgeven, diaree, 

mega hard kwijlen zwijmelen tot zelfs ineens geen reactie meer! 

Mn vriend en ik in allerijl naar de dichtstbijzijnde DA gevlamd. Ze had een vermoede 

oververhitting ( hond had koorts) daar heeft ze een koortsverlager gekregen. 

http://www.isbravectoveilig.nl/


 Mee naar huis... Alles ging beter... Tot ze ineens mega veel bulten kreeg over heel 

haar lijf. Ogen, neus en lippen begonnen op te zwellen. Onze eigen DA uit zn bed 

gebeld. Die vermoede een allergische reactie op plant of vergiftiging van weet ik veel 

wat... Ze kreeg er antibiotica en valium om te kalmeren. 

We hebben haar in de zetel gelegd en heb mn hand op haar buikje gelegd om te 

voelen of haar hartslag en ademhaling OK bleef.  

Gelukkig is alles terug in orde met haar, maar ze is door het oog van de naald 

gekropen en waren haar bijna kwijt! 

Samen met mn vriend zijn we terug naar de plaats gereden om te kijken of we iets 

zagen wat ze opgegeten kon hebben... Niets! 

Tot we nadachten wat ze die dag anders gedaan of gekregen had dan anders.. 

BRAVECTO KLOTE SPUL!!!  

 

Die kale plekken waren weken achteraf.. Heel de huid was ontstoken  
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