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Onze hond van 2,5 is ook een week na de pil plotseling overleden. Sommige
verhalen hieronder komen zo bekend voor. Het doet me wel pijn dat dit misschien de
reden is dat onze grote vriend er niet meer is....
Op zondag 31 augustus hebben wij onze lieve Fitch Bravecto gegeven. Hij had al
eerder deze pillen gehad. Ik had een half jaar eerder 4 pillen voor het hele jaar
gekocht omdat ze in de aanbieding waren. Ze zijn erg duur dus...

Op zondag gaat mijn man altijd hardlopen met de hond. Op 4 september deed hij
dat ook. Hij merkte dat de hond soms achter hem liep in plaats van vol enthousiasme
voorop te rennen. Verder was er tot die tijd niet veel te merken.
Die dinsdag was het lekker weer. Mijn zoon en zijn vrienden namen Fitch mee naar
een waterplas hier in de buurt. Dat deden ze heel vaak. Ze hebben daar heerlijk
gespeeld.
Een man die we regelmatig met zijn hond op het hondenuitlaatveld bij ons in de
buurt zagen zei dat hij rond kwart over 4 nog met zoon had gesproken over hoe
mooi het was om te zien dat mijn zoon en de hond zo genoten van het samen spelen
om en bij de plas. Onze hond mankeerde op dat moment nog niets. Was blij en
speels.

Een half uur later staat Fitch vooraan in het ondiepe water en ineens, zo omschrijven
mijn zoon en vrienden het, valt Fitch achterover. Raar voor een dier op 4 poten.
Direct nemen ze hem mee naar het gras iets verderop. Een vrouw in de buurt komt
meteen even kijken wat er aan de hand is. Eerst wordt even gedacht dat het door de
warmte kwam (het was lekker weer maar zeker niet zo extreem en de hond had
goed gedronken). Zoals gezegd: Fitch ging veel vaker mee zwemmen, steeds zonder
problemen.
Uiteindelijk zijn 2 vrouwen nog bijna een uur met reanimatie bezig geweest. Toen ik
er bij kwam leek het heel even of Fitch daar nog op reageerde, maar helaas. Daar
aan de plas is onze grote, lieve Fitch overleden.
Ik had in eerste instantie niet de link gelegd met Bravecto. De mensen van de
dierenambulace, die er ook nog bij waren, dachten aan hartfalen. Ook onze
dierenarts, die we de volgende dag informeerden, dacht aan hartfalen.
Pas toen ik op internet op de site van een krant iets las over Bravecto, kreeg ik het
vermoeden dat dit wel eens de doodsoorzaak van onze vriend kon zijn.

Onze hond van 2,5 was topfit. Ik heb in 2015 de Vierdaagse van Nijmegen gelopen
met onze dochter. Daarvoor hebben we 250 km dat jaar gewandeld. En de hond is
iedere training mee geweest. We wandelen altijd heel veel met hem. Hij ging ook
mee hardlopen. Een fitte border collie kan dat goed en geniet daar ook enorm van.
We zijn erg verdrietig dat we Fitch moeten missen en dat het misschien door
Bravecto komt, is erg moeilijk te verkroppen.
Zekerheid hierover zullen we uiteraard nooit krijgen. Maar een eventuele volgende
hond zal NOOIT Bravecto krijgen.
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