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Ik heb geen idee of het nu gekomen is door de bewuste pil van bravecto , maar werd bij de eerste 

symptomen al geschreven door iemand of ik soms Max zo'n pil had gegeven. 
Dit omdat de symptomen erg veel leken op de symptomen die een hond had gehad van vrienden van 

hem. Ik vroeg hoe het was afgelopen met die hond ik kreeg als antwoord: “de hond is overleden”  

.  
Ik dacht toen, zal bij Max niet gebeuren. Hij heeft nu voor de 2e x zo'n pil gehad en we zijn nu 3 mnd 

verder vanaf zijn 2e pil .  
Maar Max kreeg problemen met poepen hij poepte hele dunne drolletjes. 

Na een dag verder kon Max helemaal niet meer poepen hij perste zich suf kwam niks hij at en dronk 
gewoon ik had zoiets:  moet toch ontlasting komen. 

  

Bezoek gebracht aan de dierenarts. Konden in eerste instantie niks vinden prostaat was wat groot 
maar moest geen probleem geven. Er werd ook een bult gevoelt wat bewoog.  

Hij kreeg medicijnen en weer naar huis daar poepte hij een giga hard stuk ontlasting. Dat zal de bult 
zijn geweest die bewoog.  

Verder in de week kon Max niet meer plassen dat had hij wel eens eerder gehad maar de dag verder 

plaste hij gewoon weer. 
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Maar nu dus niet weer terug naar de dierenarts daar verder gekeken geen idee wat er aan de hand 

was . 
Cateter in gebracht geen urine. Foto's gemaakt niks te zien.Toen een langere cateter erin en ja daar 

was urine. Maar bij voelen was de bult weer terug gekomen of zoiets.  
Naar een andere dierenkliniek daar echo's laten maken daar was de bult te zien wat de echo aan gaf 

als niet oké. 

  
Volgende dag biopten genomen onder narcose de bult bleek een cyste gevuld met vocht te zijn. Dit 

was goed nieuws wat later bevestiging van de pathaloog dat alles oké was. Max mankeert niks . Hij 
werd chemische gecastreerd en kreeg medicijnen dat zijn prostaat kleiner moest worden .  

Max plaste toen ook al bloed in zijn urine werd gezegd kan door de cateter komen. 
  

Omdat we hem iedere dag moesten inbrengen om zijn blaas te legen  

Maar ipv dat Max beter werd, werd hij zieker hij ging steeds meer bloed plassen,  wilde geen 
medicijnen geen eten meer. 

We zijn zo zijn we 1.5 tot 2 weken aan dokteren geweest .  
Maar ipv dat Max beter moest worden,  werd hij zieker en veranderde in een zielige hond die steeds 

zieker werd en steeds meer bloed verlies had.  

Ook overgeven deed hij opeens een raadsel was het. Inmiddels 5 dierenartsen hadden hem 
onderzocht, en het was een raadsel. Bij mij kwam opeens de bewuste pil naar boven. Het zal toch niet 

zo zijn .  
 

De zondagavond ging het nog slechter met Max, weer met de dierenarts overlegd, probeer de nacht 
door te komen en kom morgen ochtend vroeg. 

  

Dierenarts erbij, begrepen er geen snars van. Opeens stonden er 3 of 4 artsen.  
Was een film, geen idee wat er loos was.  Max zag je achteruit gaan, ging steeds meer bloeden. Zijn 

buik had bloeduitstortingen. Wat is er aan de hand, hoor ik de artsen zeggen . 
 

En ik zag mijn maatje weg kwijnen. Ik kon lezen en schrijven met Max, hij reageerde op mij al 

bewoog ik alleen me hoofd al voor hem.  
Hij keek me aan. Deze blik vergeet ik nooit meer. Toen heb ik gezegd: “is genoeg, help hem, laat hem 

gaan. 
 

Max heeft toen zijn laatste 2 spuiten gekregen. Toen hij overleden was, en opgetild werd stroomde 

het bloed uit hem. Niet normaal, iedereen schrok. 
  

Dit was 29 augustus 2016. Nadat Max overleden was, hadden we hem naar het crematorium 
gebracht, en toen lieten al zijn haren los van zijn vacht. Ook weer zo raar. 

  

“ Lieve Max jongen wat mis ik jou. Iedere avond steek ik een kaarsje aan bij je 
urn, zo dat je niet in donker staat.  
Max wanneer stuur je me nieuwe maatje?” 
 

We begrepen mekaar....Nu hebben wij een golden retriever van 3jaar. We zijn gekozen uit meer dan 

60 emails. Max heeft Lisa gestuurd, zo zien wij het......  
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