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Dit is mijn verhaal over de verdenking van bravecto!!!!
Mijn Duitse herder van 1 1/2 jaar hebben wij maandag ochtend in zijn kennel dood
gevonden. Hij lag in een hele rare houding en was ook nog erg warm, veel kwijl op
zijn voorpoten. Dit is dus 14 dagen na de inname van bravecto. 1 maand voor de

inname van zijn 3de dosis van bravecto was hij reeds met spoed opgenomen op de
Intensive Care ivm spierspasme/ epileptische aanval hijgen en zeer hoge koorts .
De aanval duurde langer dan 30 min. Het was toen al niet duidelijk of hij het zou
redden. Hij werd direct onder narcose gelegd en kreeg infuus met koud vocht, bloed
is afgenomen en de volgende ochtend heeft de DA mij gebeld dat het nu gelukkig
goed gaat met hem en dat hij naar huis mag, uit het bloed onderzoek kwam uit dat
zijn leverwaarden iets te hoog waren en zijn kalium iets te laag maar was niet
schokkend volgens DA. 2de dosis Bravecto gegeven 2,5 maand voor dit voorval.
Heeft volgens DA te maken met het feit dat hij oververhitting had???? Oké het was
warm, maar hij lag heel rustig en ben pas in de avond laat met hem gaan lopen.
Toen ik Harvey in de ochtend had opgehaald en zag, zei ik gelijk “hij is toch niet in
orde??? Hij is nog aan het schokken en beven!!!!” Zie link video onder
De volgende dag diaree ( gifgroene en slijm in de ontlasting soms ook kanarie geel,
veel plassen weinig drinken ) 2 dagen later weer naar de DA opnieuw
bloedonderzoek en ook urine, urine was zeer zwaar geconcentreerd rest was nog
binnen de grensnormen door dat wij in het bos wonen moest ik toch weer bravecto
geven volgens DA maar pas 14 dagen later.
Vanaf dat moment zag ik wel dat hij gewoon anders was en gedroeg, bleef diaree
houden en veel plassen maar ik heb niet de link gelegd met deze pil, ik dacht dat het
misschien nog met de klap van de oververhitting te maken had.
Maar nu waar ik hoorde over bravecto en de bijwerkingen kon het niets anders zijn
want de puzzelstukjes passen nu allemaal in elkaar. Mijn DA ontkent. Bekijk de video
en oordeel zelf is dat oké???? Ik dacht het niet, wel is dit 15 x minder dan toen ik
hem met spoed weg heb gebracht.
Tevens was ik al bezig met een andere kliniek om verder onderzoek te laten doen,
maar ja dat is nu te laat en ik kan mij wel voor de kop slaan dat ik dat niet direct heb
gedaan
Video van laatste gedeelte van epileptische aanval van de hond:
https://www.facebook.com/nicole.vanderkooij.9/videos/1241177299289205/
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