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Ik heb een kaninchen teckel van nu 1 jaar, Nelleke. Op 01 juli kwam ik thuis van het 

werk en vond Nelleke in haar mandje. Ze was zoals altijd heel blij me te zien, maar ik 

vond het al raar dat ze niet uit haar mandje kwam.  

Ik heb haar opgepakt en op de grond gezet en ze viel gewoon om, kon helemaal niet 

blijven staan, ze had ook hevige diarree en ze was echt heel slap. Ben met haar 

onmiddellijk naar de DA gereden.  

Ze konden niet direct een oorzaak vinden. Omdat Nelleke een hondje is dat alles wat 

ze kan vinden wil opeten werd gedacht dat ze iets gegeten had wat helemaal niet 

goed voor haar was. Ik heb toen ook niet gesproken over Bravecto omdat ik 

helemaal niet dacht dat dit de oorzaak zou kunnen zijn.  

Nelleke werd onmiddellijk aan een infuus gelegd om vergiftiging tegen te gaan. Er 

werd ook bloed genomen. De waarden waren normaal volgens DA. Nelleke moest 
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wel daar blijven. De volgende ochtend was er niet echt verbetering wat de slapte 

betreft. In de namiddag ging haar toestand er wel op vooruit en mocht ze gelukkig 

naar huis.  

Ze is ook helemaal opgeknapt nadien, gelukkig maar! Nu met al die verhalen te lezen 

over dit middel heb ik wel de link gelegd! Ik heb dan ook met mijn DA contact 

genomen en deze vertelde mij dat ze met dit middel nog geen problemen hadden 

gehad en indien dit wel zo zou zijn, zij verplicht zijn om dit melden. 

 Ik heb vertrouwen in mijn DA maar durf dit product toch echt niet meer te geven.  
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