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Els Meisner – 21 oktober 2016
Mijn hond heette TC (wat staat voor Treziéme Chien). Zij was onze 13de hond en
2 jaar en ruim 2 maanden toen zij dood ging. De foto’s van haar zijn terwijl ze bezig
was met de tak van reddingshondenwerk, waarvoor zij samen met mij in opleiding
was.
Op 22 april heb ik mijn teefje T.C. een juist gedoseerde tablet gegeven van Bravecto
voor bestrijding van vlooien en teken. 10 dagen later werd ze ziek, gaf over en was
duidelijk niet in haar hum.
De volgende dag dierenarts bezocht, die bij onderzoek geen bijzonderheden
constateerde en aangezien het een gezonde jonge hond was, kwam het vast met
een paar daagjes goed. Middel tegen braken ingespoten (let op mogelijk interactie
tussen medicijnen?).

Gedurende de dag werd ze steeds zieker en ik nam mij voor de volgende dag
wederom naar de dierenarts te gaan. ‘s nachts is zij echter overleden, in een soort
van epileptische aanval (wellicht begaf het hart het), in elk geval was ze in enkele
seconden dood, onder achterlating van een enorme ravage aan braaksel en/of
overgeefsel (was niet duidelijk) vol bloed.
Een gezonde, 2 jarige hond, goed geënt tegen van alles (e.e.a. is ook laboratorium
onderzocht op parvo gerelateerde virussen, echter negatief).
De manier waarop ze stierf leek op vergiftiging, of iets van parvo (dat werd
uitgesloten). En riep dus heel veel vraagtekens op. Ik heb maanden lopen piekeren
over een evt. oorzaak , maar nooit een verband gelegd met het middel Bravecto,
totdat ik alle berichten hierover las.
Omdat ik dat kort tevoren aan haar had gegeven, rijzen bij mij dus de vraagtekens.
Kan/zou dat het zijn of evt. in interactie met het antibraakmiddel??
In elk geval ben ik stellig van mening dat het middel nader onderzocht moet worden,
zeker gezien de vele meldingen.
Bewijzen kun je niks, want niemand heeft aan dit middel gedacht en sectie laten
doen. Maar wereldwijd zoveel klachten moet toch op z'n minst ook vraagtekens doen
rijzen bij controle-organen voor geneesmiddelen.
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