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Petra Hoenderop – 18 oktober 2016 

Ook ik wil hier even mijn verhaal kwijt. 

Als eerste sterkte voor al die genen die hun hond hebben verloren 
Wij waren ook erg geschrokken toen we het verhaal van Maurice lazen. 

Onze hond Tessa Maltezer is 22 sept overleden. Ze was net 13 jaar geworden 

Ik heb haar 19 juli 2016 ook zo’n pil van Bravecto gegeven. 
Daarna had ze last van diarree en was ze heel sloom. 
Medicijnen gekregen bij de dierenarts. Diarree ene dag wel dan weer niet je denkt 
dan zal wel over gaan .  
Maar ze bleef erg sloom ze ging het liefst bij ons aan de overkant gauw plassen of 
poepen dan snel naar huis.  

En we moesten moeite doen om haar mee te nemen voor een rondje te wandelen. 
En met andere honden spelen ook niet er naar toe lopen maar dan niet spelen. Wat 
we ook van haar niet gewend waren.  

http://www.isbravectoveilig.nl/


De symptomen bleven aanhouden dat ze sloom was, veel slapen en met regelmaat 
diarree bleef houden. En ze was niet het hondje wat we gewend waren, en dachten 
zal wel komen door de warmte. 

Op maandag 12 sept dus bijna 8 weken na het geven van die pil kwam ze binnen en 
had heel veel overgegeven en kon niet op haar achterpootje blijven slaan. En weer 
dachten we door die hitte. 
Maar in een paar dagen tijd werd ze heel zwak en kon niet meer op haar pootjes 
blijven staan. Eten deed ze niet, gelukkig wel veel drinken. Ook als we ze buiten 
zetten om te plassen ging ze gewoon zitten in haar eigen plas. 

We zijn donderdag avond bij een dierenarts geweest die zei haar milt is erg opgezet 
en lever is ook vergroot. Hij zei haar milt moet er snel uitgehaald worden. 

Ik heb contact met een dierenkliniek opgenomen waar ze de volgende dag al 
geopereerd zou kunnen worden. Dus vrijdag 16 sept daarnaar toe. 
Waar ze zeiden haar bloed is niet goed was ze had bijna geen rode bloedlichaampjes 
meer, dus zeer ernstige bloedarmoede. 
Ze hebben een echo gemaakt van alle organen. Ook longfoto’s gemaakt ook niks op 
te zien (geen vlekjes tenminste waar we bang voor waren). 

Ze vroegen of ze bloed mochten opsturen voor onderzoek waarop ik ja gezegd heb 
en ze vroegen ook of het kon zijn dat ze ergens gif b.v. rattengif gegeten kon 
hebben waarop ik zei volgens mij niet maar je weet dat nooit zeker. Ook kon het zijn 
dat haar lichaam die bloedcellen zelf afbrak.  

Om haar te redden was de enige optie een bloedtransfusie. Maar ze zeiden ook als 
het aanslaat kan ze natuurlijk nog jaren leven. We hebben ja gezegd omdat we haar 
nog niet wilde missen. En ze zijn nog die zelfde dag begonnen met de 
bloedtransfusie. 

 Ze knapte daar wel wat van op en de bloedwaarde waren ook goed, ook nog na 3 
dagen dus je hebt weer hoop. Op zondag ontslagen uit de kliniek en dagen daarna 
wel erg zwak wat normaal was. Dwangmatig eten geven maar drinken deed ze goed.  

Donderdag nacht begon ze heel zwaar door haar neus te ademen om 4:30 uur de 
kliniek gebeld we moesten het nog even een half uurtje aankijken. Toen weer gebeld 
en ze zei kom maar langs. We hebben haar in de auto gelegd en even later keek ze 
op en keek om haar heen ging toen rustig liggen en het was stil. Ze is dus onderweg 
in de auto overleden meteen naar huis terug gereden om daar afscheid van haar te 
nemen. En de kliniek gebeld. 
Tessa is die zelfde dag gecremeerd . 

Ik wil wel even zeggen alle lof voor de kliniek die haar liefdevol behandeld hebben, 
en ons ook. 

Maar als ik nu al die verhalen lees over Bravecto (die 3 maanden werkt) hebben wij 
net als vele onze twijfels hierover. 



En denken wij zou Tessa echt overleden kunnen zijn door zo’n rot pil, na wat we met 
haar meegemaakt hebben na het innemen ervan ???????? 
Want we missen haar verschrikkelijk. 
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