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Marian Figaroa – 03 november 2016  

Vannacht is geheel onverwachts ons lieve spooky overleden. Maandag was er nog niks aan de hand 

dinsdag is hij ziek geworden woensdag naar de dieren arts. Die zag een prostaat ontsteking en gaf 

hem medicijnen. Hij knapte niet op en ik heb hem vannacht dood aangetroffen in de woonkamer.   

Spooky had al een aantal keren bravecto gehad, 3 keer of zo. Om de 3 maanden. In juni begonnen de 

problemen met abcessen bij zijn anaalklieren. Nog nooit had hij dit eerder gehad. 

Antibiotica gekregen. Maar het hielp niet. Daarna nog 3 x anaalklierontstekingen gehad. In juni heeft 

hij ook nog zijn inenting gehad en omdat ik het vorig jaar per ongeluk was vergeten 2 weken daarna 

een boost of zo. Dat was met L4. In augustus weer Bravecto gegeven.  

Op vakantie gegaan en na de vakantie had ie weer een anaalklierontsteking. Ditmaal kreeg hij rectaal 

antibiotica. Ik zei het toen nog tegen de DA, zou het door de Bravecto kunnen zijn, want dat was het 

enige dat ik anders had gedaan in het afgelopen jaar. 

Natuurlijk werd dit ontkend. Daarna de maanden sept/okt. ging het goed met Spooky. Hij was heel 

speels en levendig ondanks zijn 12 jaar. Zondag las ik opeens iets over Bravecto en had ik besloten 

om het niet meer te geven deze keer.  

Dinsdag wordt hij ziek en donderdag is hij dood. Ik had al Advantix gekocht maar omdat hij ziek was 

wilde ik er nog even mee wachten. Het is allemaal zo snel gegaan. 

http://www.isbravectoveilig.nl/


Maandag is hij naar de trimmer geweest, niks aan de hand. Dinsdagochtend alles onder gepoept en 

gespuugd in huis en hij was goed ziek.  

Hij wou opeens ook niet meer wandelen en begon in huis te plassen en steeds maar weer slokjes te 

drinken, dat ging zo de hele dag door. Woensdagochtend naar de DA en die zag een 

prostaatontsteking. Hij gaf medicijnen en ook AB. Maar hij knapte niet op. Lag maar wat in zijn 

mandje en stond heel regelmatig op om te gaan drinken en dan met veel moeite wijdbeens te gaan 

plassen. Woensdagavond reageerde hij bijna nergens op, maar de DA zei “geef maar nog een half 

anti-biotica” omdat hij die ook had uitgespuugd. 

Laat op de avond was zijn tandvlees een beetje bleek. Ik heb hem geknuffeld en ben naar bed 

gegaan. 

Midden in de nacht werd ik wakker maar ik durfde niet naar beneden. Om 5 uur toch gegaan en daar 

lag hij op het vloerkleed, alsof hij languit sliep. Maar ik zag al snel dat hij dood was. 

Ik kan het niet bewijzen maar Spooky heeft in augustus het vlooienmiddel Bravecto gekregen en op 

dit moment wordt er heel veel over geschreven dus ik wil iedereen ervoor waarschuwen. Geef het 

niet. Spooky vertoonde dezelfde symptomen als de honden die ook zijn overleden. 

 

Het zal lang duren voordat ik hier overheen ben. Spooky was mijn maatje mijn grote vriend mijn 

derde kind en binnen het gezin had hij zijn plaats. hij was een echt lief knuffel hondje. Iedereen hield 

van hem hij blijft voor altijd in ons hart.  

Rust zacht lieve Spooky RIP 2/8/2004 - 3/11/2016 
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