OPEN BRIEF AAN ALLE DIERENARTSEN IN NEDERLAND EN BELGIË:
“Een insecticide hoort niet thuis in het lichaam van een hond”......

Misleidende informatie
Met deze open brief willen wij met klem de aandacht vragen van alle dierenartsen in
Nederland en België over het gevaar van het voorschrijven van de zeer giftige tekenbestrijdingsmiddelen (en dan met name die voor inwendige toepassing via een pil, de
zogenaamde “Smakelijke kauwtablet”, maar ook de “spot-on” druppels).
Zoals u weet is het probleem van teken de afgelopen jaren flink toegenomen. Daar is de
farmaceutische industrie gretig op ingesprongen met het op de markt brengen van diverse
middelen ter bestrijding van teken, vlooien e.d.. Dat deze middelen lang niet altijd zo
onschuldig zijn als door deze firma’s wordt gesuggereerd, is helaas de afgelopen jaren
gebleken. Inmiddels zijn er veel meldingen van zeer ernstige bijwerkingen en een groot
aantal honden dat na toepassing van de middelen is overleden.
Helaas is de ervaring dat “de beroepsgroep” vaak blindelings vertrouwt op de (vrij beperkte)
eigen “onderzoeken” die de farmaceutische industrie heeft uitgevoerd om deze giftige
bestrijdingsmiddelen op de Europese / Nederlandse markt toegelaten te krijgen.
Op zeer grote schaal worden nu de “smakelijke kauwtabletten” van het merk “Bravecto”,
maar ook van “Nexgard”, “Simparica”, “Trifexis” enzovoort gepromoot en voorgeschreven.
Op de website www.isbravectoveilig.nl staan een aantal persoonlijke verhalen van honden
waarbij er zeer sterke aanwijzingen zijn dat die door “Bravecto” zijn overleden, of er zeer
ernstige bijwerkingen van hebben opgelopen. Daarnaast zijn er diverse facebook groepen
hier over , waarbij vooral de internationale facebook groep DOES BRAVECTO KILL DOGS met
21.000 leden (in één jaar tijd!) veelzeggend is.
Wetenschappelijke beschouwing
Onder aan deze open brief vindt u een wetenschappelijk verslag van de biologe Dr. Frauke
Garbers, waarbij zij uitleg geeft over de giftige stof “Fluralaner” die het hoofdbestanddeel
vormt van het middel “Bravecto”. De gifstof(fen) van deze middelen behoren tot een groep
van zogenaamde “GABA”-antagonisten, die rechtstreeks inwerken op het centrale
zenuwstelsel. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze middelen ook wel degelijk de bloedhersenbarrière kunnen passeren, en zo onder andere verantwoordelijk zijn voor het ontstaan
van epileptische aanvallen. Daarnaast werken de gifstoffen in op organen als hart
(hartritmestoornissen), lever, nieren en alvleesklier, maar ook het darmstelsel (leverfalen,
acute ontstekingen, bloedingen enz.).
Verantwoordelijkheid van u als dierenarts
Met het zo uitgebreid voorschrijven van de bovengenoemde “medicatie”, zonder daarbij zeer
kritisch te kijken naar wat er daadwerkelijk in deze pillen zit (en de mogelijke risico’s van
toepassing van deze middelen mee te wegen), bent u mede verantwoordelijk wanneer een
hond als gevolg van toepassing van het middel ernstig ziek wordt of komt te overlijden.

De producent MSD/MERCK is momenteel actief bezig om iedere relatie met het middel
“Bravecto” na een overlijden structureel te ontkennen, en schroomt daarbij ook niet om “een
andere waarheid” te vertellen aan dierenartsen die navraag doen.
Helaas is echter ook de praktijk dat veel dierenartsen bij complicaties na “Bravecto” bij
voorbaat al enige relatie uitsluiten, wellicht vertrouwend op de alles behalve volledige
bijsluiter.
Met deze brief willen wij benadrukken dat de geloofwaardigheid van u als
individueel dierenarts en de beroepsgroep als geheel ernstige schade zal oplopen
als het voorschrijven van dit soort middelen zonder meer doorgaat. Mijn
dierenarts suggereerde dat het middel veilig was, en ik vertrouwde hem daarin
volledig. Allebei mijn honden kregen enkele dagen na Bravecto ernstige
bijwerkingen, en één van mijn honden overleed binnen een maand. Ook mijn
dierenarts ontkent (nog steeds) enige relatie............
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------DR. FRAUKE GARBERS, BIOLOOG – OVER BRAVECTO EN FLURALANER
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IS BRAVECTO VEILIG ? - OVER BRAVECTO EN FLURALANER (= de werkzame stof)

Dr. Frauke Garbers bioloog:
Conservatieve vlooien- en tekenmiddelen in de vorm van “Spot-on” zijn klaarblijkelijk
ouderwets. Het is tijd voor een “vernieuwing”.
De sensationele kauwtablet voor honden tegen ecto-parasieten zoals vlooien en teken –
blijvende gif-belasting van de hond gegarandeerd!
Waarom zo cynisch? We kijken er nog wat preciezer naar:
Dit nieuwe “medicament” voor dieren met de werkzame stof “Fluralaner” van de firma
Intervet Duitsland Gmbh, een onderneming van MSD ANIMAL HEALTH, doodt vlooien
(Ctenocephalides felis) en teken (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor
variabilis) onmiddellijk en aanhoudend gedurende twaalf weken; de Bruine Hondenteek
(Rhipicephalus sanguineus) meteen en gedurende acht weken. Voor een optimale
vlooiencontrôle moet de behandeling daarom elke drie maanden herhaald worden. De Bruine
Hondenteek is hoofdzakelijk in Zuid-Europa wijd verbreid. Door importeren kan deze ook ten
Noorden van de Alpen optreden. Ze komt echter lokaal voor in verwarmde ruimten als
woningen, dierenverblijven etc..

“Fantastisch! Probleem Vlooien en Teken is nu eindelijk opgelost”, zullen velen opgelucht
adem halend zeggen. Maar voorzichtig: Want zo eenvoudig ligt het blijkbaar niet.
De Werking:
TEN EERSTE werkt “Fluralaner” (Bravecto) systematisch tegen vlooien en teken. Dat wil
zeggen, de werkzame stof wordt via het maag- en darmslijmvlies en aansluitend via de
bloedbaan in de rest van het lichaam van de hond verspreid. De parasieten moeten via een
bloedmaaltijd bij de gastheer (de hond) met Fluralaner in contact komen. Vlooien worden
dan binnen acht uur en teken binnen twaalf uur gedood.
En hier ligt het probleem. Men bereikt niet wat men wil bereiken: Tijdens de
voedselopname van de parasiet op de gastheer ”(.....) kan het risico van
overdracht van ziekten door parasieten niet worden uitgesloten”.
Dit geeft de fabrikant aan :
(www.msd-tiergesundheit.de/products/bravecto/bravecto.aspx ).
Maar daarover zou het toch juist moeten gaan!....
TEN TWEEDE heeft Bravecto geen afstotende/afwerende werking. Daarvoor heeft men dan
een tweede medicament nodig, en dus een verdere, onnodige toxische / giftige belasting van
de hond.
Je kan je afvragen: Er wordt een nieuw middel voor dieren de hemel in geprezen, dat geen
afwerende eigenschappen bezit tegen vlooien en teken, en dus geen bescherming biedt
tegen de overdracht van ziekteverwekkers.
Oplossing in de visie van de farma-lobby zal dan vermoedelijk zijn om daarvoor weer een
“bescherm-enting” te geven. Dit betekent extra gezondheidsrisico’s voor de hond, en veilige
bronnen van inkomsten voor dierenartsen en farmaceutische industrie. Hier wordt blijkbaar
opzettelijk het vertrouwen en de goedgelovigheid van dierenbezitters benut, om een zakelijk
voordeel te behalen.
EEN PERFIDE BENADERING !
TEN DERDE, de langdurige werking van Fluralaner vanwege bepaalde farmaco-kinetische
eigenschappen (farmacokinetiek = gezamenlijke werkingsprocessen die een medicament in
het lichaam veroorzaakt):
* de werkzame stof wordt voornamelijk opgeslagen in het vetweefsel, gevolgd
door de lever, de nieren en in de spieren
* relatief langzame afname in het plasma (halveringstijd 12 dagen)
De werkzame stof blijft daarna nog lang in het lichaam van de hond. Honden met
overgewicht of obesitas honden lopen meer risico op toxische accumulatie dan honden met
normaal gewicht (net als bij de mens).

Als het middel – zoals wordt aanbevolen – om de drie maanden herhaald wordt,
kan dit mogelijk leiden tot cumulatieve effecten. Het lichaam raakt het spul niet
kwijt, lever en nieren moeten constant op volle snelheid werken. Nauwelijks een
kans om te ontgiften. In plaats daarvan dreigen op langere termijn lever- en
nierschade te ontstaan, met de bijbehorende ziekteverschijnselen. In die zin is de
hond dan werkelijk het slachtoffer!
Een gifbelasting van de hersenen bij de hond met Fluralaner kan niet duidelijk worden
uitgesloten. Fluralaner heeft een remmend effect op het zenuwstelsel van vlooien en teken,
waarmee het de zenuwimpulsen van de celmembranen blokkeert. De parasieten raken
verlamd en sterven daaraan.
IS HET WERKELIJK ALLEEN VOOR DE PARASIETEN GIFTIG ?
Meer precies: Fluralaner bezit een affiniteit met zogenaamde GABA (y-Aminoboterzuur) en
glutamaatreceptoren. Met het “activeren” van deze receptoren worden de chloride-kanalen
geopend in de cel-membranen van zenuw- en spiercellen. De chloride-instroom in de cel
neemt toe, en de “hyper-polarisatie” (= het ongevoelig maken van de zenuwcel, daardoor
minder gevoelig voor neurotransmitters, red.) voorkomt de verdere prikkeling van de
zenuwcel (excitatie). Dit proces omvat alle delen van het lichaam (ledematen, luchtwegen,
etc.).
De genoemde receptoren bestaan alleen in de hersenen van de hond (en alle andere
zoogdieren). GABA-receptoren zijn wijd verspreid in het centrale zenuwstelsel (hersenen en
ruggenmerg), de neurotransmitter GABA maakt ongeveer 30 % deel uit van de totale
hoeveelheid neurotransmitters. Het is de belangrijkste remmende (inhiberende)
neurotransmitter bij mensen.
Een intacte bloed-hersenbarrière beschermt het centrale zenuwstelsel – en dus ook de
GABA-receptoren – tegen toxische/giftige stoffen of verbindingen. Of Fluralaner de bloedhersenbarrière echt niet kan passeren, is echter niet duidelijk.
Ontwormmiddelen (anthelmintica) met avermectinen als werkzame stof, werken blijkbaar
volgens hetzelfde principe als Fluralaner. Ze remmen ook het zenuwstelsel als gevolg van
hun affiniteit met GABA-receptoren.
Daarom hier enige citaten over de werking van “avermectinen”:
Hoewel de intacte bloed-hersenbarrière bij gewervelde dieren nauwelijks doorlaatbaar is voor
avermectine, komt het desondanks ook bij neuronen in de hersenen van zoogdieren tot een
versterking van de “GABA-erge” processen....”, aldus een proefschrift aan de universiteit van
München uit het jaar 2011.
(http://edoc.ub.uni-muenchen.de/13502/1/Schnerr_Cornelia_U.pdf ) .

In gewoon Nederlands: Hoewel een intacte bloed-hersenbarrière in de hersenen van
zoogdieren nauwelijks doorlaatbaar zou moeten zijn, treden er bij het geven van deze
middelen versterkte reacties op bij de GABA-specifieke zenuwcellen.
Zo volledig ondoorlaatbaar is de bloed-hersenbarrière dan dus niet! Bij voorbeeld vogels (in
het bijzonder vinken en grasparkieten) reageren op deze middelen met “vermoeidheid”.
Voor honden met het zogenaamde MDR-1 defect (o.a. Collies, red.) kan een kleine
hoeveelheid al dodelijk zijn!
( http://www.pan-germany.org/deu/~news-1220.html )
“Omdat GABA ook wordt aangetroffen in de hersenen van zoogdieren, wordt de binding aan
GABA-receptoren ook beschouwd als de oorzaak van de toxische effecten van
avermectinen...”
( http://borna-borreliose-herpes.de/allgemein/wurmkurenwirkstoffe.htm ).
Avermectinen zijn lipofiele (van vet houdende) verbindingen, dus “...kunnen avermectinen
zich verspreiden door de membranen van elke intacte bloed-hersenbarrière”.
(http://www.vetpharm.uzh.ch/reloader.htm?clinitox/toxdb/SWN_022.htm?clinitox/swn/toxisw
n.htm ).
Celmembranen bestaan zoals bekend is grotendeels uit vetmoleculen!
HET GEVAAR VAN ACCUMULATIE (stapelen van gifstoffen bij vaker gebruik, red.)
Interessant in dit verband is een publicatie over avermectinen (http://www.pangermany.org/deu/~news-1220.html ) van Dr. Andreas Becker.
Hij noemde neuro-degeneratieve veranderingen (achteruitgang van de functie van
zenuwcellen, red.) in de hersenstam en de kleine hersenen van Beagles in een 53 weken
durend onderzoek met avermectine! Schade op de lange termijn kan daarom ook niet
worden uitgesloten. En dat geldt zowel voor avermectines (ontwormmiddelen, red.) als
isoxazolines (Fluralaner), die beide werken volgens hetzelfde farmaco-kinetische principe.
De verklaringen over de mogelijke bijwerkingen van deze middelen zijn vermoedelijk
gebaseerd op korte termijn experimenten, zoals gezegd. Zo wordt wel de acute toxische
belasting waargenomen, maar niet de cumulatieve effecten (= ophopend/stapelend effect bij
vaker gebruik van het middel bij de hond, red.).
Hierbij geldt de door de Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes opnieuw in herinnering
geroepen “Regel van Haber”:
HET TOXISCHE EFFECT HANGT AF VAN HET PRODUCT, VAN DE CONCENTRATIE VAN DE
STOF EN DE BLOOTSTELLINGSDUUR (wanneer geen eliminatie of afbouw van de werkzame
stof plaats vindt).
Dat wil zeggen: wanneer een dodelijke hoeveelheid van zo een gif 365 gram per dag is,
treedt de dood eveneens op na één jaar bij een dagelijkse opname van 1 gram.

Bij de toelating van avermectine “Ivermectin” door de EMA (European Medicine Agency)
werd alleen de acute toxiciteit/giftigheid beschouwd. Bij een 53 weken durende test bij
Beagles met het avermectine middel “Eprinomectin” werden reeds 1994 neuro-degeneratieve
veranderingen in de hersenstam en de kleine hersenen vastgesteld”.
(http://www.pan-germany.org/deu/~news-1220.html ).
Men kan zich afvragen, waarom Bravecto niet ook als “ontworm-middel” (anthelminticum)
verkocht wordt. Men kan zo meer winst maken met twee aparte, antiparasitaire middelen.
Een paar woorden over de internationale betekenis van Fluralaner.
Geneesmiddelen als “Valdecoxib” en “Parecoxib” als selectieve “cyclo-oxigenase-remmers
(niet steroïdale reumatica) behoren tot dezelfde klasse van ‘geneesmiddelen’ als Fluralaner,
namelijk de “Isoxazolines”.
“Valdecoxib” is sinds 2005 niet meer toegelaten. “Parecoxib” is in Zwitserland uit
veiligheidsoverwegingen uit de markt genomen, in de USA is dit middel niet toegelaten. In
Duitsland is Parecoxib nog op de markt. Uit dit alles vormt iedere lezer zijn eigen oordeel....
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