
Bijwerkingen Bravecto 
Het persoonlijke verhaal van “Luka” 

(064)  
 

Facebook Groep: Is Bravecto Veilig 
Website: www.isbravectoveilig.nl  

 

 

Annelies Mannes - 18 okt 2016  

Ik heb vorig jaar maart een tablet gegeven aan mijn hond. Een aantal weken later 
begon ze zichzelf aan te vallen tot bloedens toe en ook de hele dag janken. Ze wilde 
niet meer bewegen en niet eten of drinken.  

Ik ben toen na de dierenarts gegaan. Na een lange zoektocht besloot de dierenarts 
een scopie te doen en biopten weg te halen en te onderzoeken. Uit dit onderzoek 
bleek dat ze haar hele maag en darmen vol zaten met behoorlijke ontstekingen. 

 Ze had dus extreem veel pijn. Dierenarts heeft nooit een oorzaak kunnen vinden. 
Mijn hond was toen 3 jaar en in haar 3 levensjaren was ze super gezond. Aantal 
weken na de tablet niet meer. Ik had deze tabletten gekocht omdat luka niet tegen 
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druppels kan. De dierenarts zei dat Luka waarschijnlijk voedselallergie had. Omdat ze 
geen oorzaak konden vinden zeggen ze tegenwoordig al snel allergie.  

Luka kreeg gelijk zware prednison. Ze heeft dit ander half jaar geslikt en ze is nu 
gelukkig 4 weken er vanaf. Maar alles heeft behoorlijke schade gemaakt. Luka kan 
alleen nog maar paard en haas eten. Andere dingen kots ze gelijk uit. Haar maag en 
darmen zijn beschadigd en extreem gevoelig. Ze heeft ook iets aan over gehouden 
op haar huid. Constant ontstaan er zomaar ontstekingen en zie je zwarte schilfers die 
apart ruiken. Dus ik moet haar 2x in de week wassen met speciale shampoo, als ik 
dat niet doe dan wordt alles veel erger met haar huid.  

29 oktober krijg Luka een bloedonderzoek om te kijken hoe het is met haar organen 
omdat tijdens het gebruik van de prednison haar leverwaarden omhoog zijn gegaan. 

Ik wist helemaal niet dat dit middel zo gevaarlijk was. Mijn dierenarts is er giga 
positief over en nog steeds. Er bestaat niks beters volgens hun. Toen dit allemaal 
begon met Luka's gezondheid heb ik niet de link kunnen leggen. Ik heb ook nooit 
begrepen waarom luka's gezondheid ineens zo was en nog steeds is. Nu heb ik veel 
gelezen op internet over dit middel en vele ervaringen gelezen. 

Nu heb ik dus de link gelegd.. Dit middel heeft mijn hond doodziek gemaakt en bijna 
vermoord. Er kan geen andere oorzaak zijn. Luka's immuunsysteem is niet meer 
100%. Haar maag en darmen ook niet meer en haar vacht ook niet meer. 3 weken 
terug wou ik zelfs nog een tablet kopen! Ik ben het vergeten toen ik bij de dierenarts 
was omdat ik een hele berg medicijnen weer mee kreeg voor haar huid..  

Ik kan me eigen letterlijk voor m'n kop slaan. Mijn dierenarts verkoopt alleen dit 
middel en advantix dus wie weet hoeveel honden er ziek zijn geworden of zijn. Ik 
krijg allemaal gekke ideeën erdoor..  

Bedankt dat ik mijn verhaal hier kan delen. Ik ben ook dankbaar dat ik mensen via 
deze groep kan waarschuwen met mijn verhaal. 
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