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Anja de Gans – 22 november 2016 

Pff tjongejonge. Sinds gisteren lid van deze groep. Ik had werkelijk geen idee dat die 
bravecto zulke troep was. Maar nu ik dit allemaal lees valt alles op zn plek. Ik heb 
een golden retriever van 8 maanden, een teefje, Yenta heet ze.  

Nu heeft ze vorige maand ivm met een vlooienplaag bravecto gekregen. Dit was de 
beste optie volgens de dierenarts.  
Was niets met dr aan de hand. Heel energiek en heel speels. Logisch met zo jonge 
hond. Hoort ook niet anders te zijn.  

Maar nadat ze die pil op had, ging ze zichzelf bijten in dr poten en op dr buik enz.  
Toen ik dr is goed onderzocht, zag ik verschillende wondjes (korstjes) op 
verschillende plekken. Ik dacht dit komt door de vlooien die bijten en waar zij dan op 
reageert. Waarschijnlijk zal de pil nog niet werken.  

Maar na een week werd het alleen maar slechter. Ze begon meer en meer te bijten 
en er kwamen meerdere wondjes.  
Naar de dierenarts geweest en die gaf aan dat golden retrievers een gevoelige huid 
hebben en dus snel (uitslag) krijgen. Afijn zalfje en speciale shampoo meegekregen 
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waardoor het wel minder werd. Maar zodra ik ermee stop. Begint ze weer met bijten. 
Een week later had ze een ontstoken oog. Ook naar de dierenarts maar ze konden 
niets vinden. Dus oogdruppels mee. 
Ze slaapt steeds meer en heeft soms geen zin om naar buiten te gaan. 

Hoop dat het snel beter met haar gaat en het niet verslechtert. En we dus kunnen 
stoppen met shampoo en zalfjes. Nooit iets aan de hand en dan nu in zo korte tijd. 
Allemaal na inname bravecto. 

Deze pil gaat zij dus nooit meer krijgen 

Wat ben ik blij dat ik deze groep gevonden heb. 
Dierenartsen van tegenwoordig kan je dus ook niet meer blindelings vertrouwen. 
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