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Ilona Leclaire – 17 oktober 2016 

Ook mijn hondje Guess van twee jaar oud is 27-6-2016 overleden nadat ik haar in 

april Bravecto had gegeven. Ze was kerngezond,totdat opeens haar nieren ermee 

ophielden,volgens de dierenarts door iets wat ze gegeten had een aantal weken 

daarvoor(vergif).  

Nu pas weet ik welk gif . Ik heb de dierenarts nog gevraagd of het niet van de 

bravecto kon zijn,maar dat was onwaarschijnlijk. 

Mijn andere teckel heb ik een tekenband gegeven,want die eet niet graag pillen. 

Had ik dat bij Guess toch ook gedaan,dan was ze er nu nog geweest. 

Op 8 April heb ik mijn teckel van 2 jaar Guess Bravecto 4,5-10 kg gegeven. Mijn 
andere teckeltje heb ik een seresto vlooienband omgedaan. Dit was beide op 
aanraden van mijn dierenarts Smiths in Belgie. Een normaal gesproken  heel 
kundige dierenarts. Ik ging op vakantie in Italie en wilde een  goed tekenmiddel 
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hebben. Het andere hondje is geen pillenslikker, dus vandaar dat ik voor hem een 
seresto band nam. 
 
Op Vrijdag 24 Juni waren we op de camping bij mijn ouders en heeft ze nog 
gespeeld en was ze kipfit. 
‘s Nachts werd ik wakker omdat ze aan het piepen was. Zaterdagmorgen direct naar 
de veearts bij de camping in de buurt.Daar vermoedde de arts iets verkeerds 
gegeten,ze kreeg Primperan,maar het ging niet beter met haar. Alleen maar slechter. 
 
 Zondag weer naar de dierenarts en daar echo en foto’s laten maken, niks op te zien. 
(schijnzwanger zeiden ze). Ze had veel pijn,maar dat zag de dierenarts toch anders. 
Ik zeg; ik ken mijn hond en ik zie dat ze pijn heeft. Daar werd geen gehoor aan 
gegeven. 
 
Ze liep niet meer, was doodziek, plaste niet meer en dus gingen we  naar huis. 
Maar de nacht van Zondag op maandag begon ze hard te schreeuwen en ben ik met 
haar naar een dierenkliniek, die dienst had, in Rekem gegaan. Daar werd eindelijk 
erkend dat ze erg ziek was,meteen aan infuus gehangen. 
 
‘s Morgens werd bloed getapt en opgestuurd. Ik mocht niet langskomen,toen ik 
belde, want het ging al weer een stuk beter met haar zeiden ze en ik zou haar alleen 
maar onrustig maken. Als ze de uitslag binnen hadden zouden ze bellen en meteen 
met de behandeling beginnen. Ze belde om 16.30 met de mededeling dat mijn 
hondje dood was. Wat n klap! Maandag 27-Juni is ze dus overleden. 
 
Later haar gaan ophalen en de bloeduitslag gekregen. Hieruit kwam naar voren dat 
haar nieren kapot waren. Ze had enkele weken eerder iets gegeten van landbouwgif 
of rattengif of iets dergelijks, zo zei de veearts. Ik kon me niet bedenken wanneer dat 
gebeurd was. Maakte ook niet meer uit, ik was haar kwijt. Nog gevraagd of het van 
de Bravecto kon komen,maar dat was zeer onwaarschijnlijk zei hij. 
 
Gister las ik opeens een stukje op facebook van iemand die zijn hond was verloren 
aan Bravecto en vielen voor mij alle puzzelstukjes in elkaar. 
Ik weet zeker dat als ik mijn Guess niet Bravecto had gegeven ze nu nog geleefd 
had. Het was zo’n gezond hondje, ze was vrolijk en glimde als een spiegel en had 
prachtige tanden en tandvlees. 
 
Ik wil deze week naar mijn veearts gaan om aan te geven dat ze het middel niet meer 
moeten verkopen. Waarschijnlijk trek ik aan het kortste eind, maar wil het wel 
aangeven. 
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