
Bijwerkingen Bravecto 
 (060)  

 

HUIDAANDOENINGEN NA BRAVECTO (1) 

Shirley de Jong -   16 oktober 2016  

 https://www.facebook.com/shirley.dejong.526?fref=nf   

 

Mijn hond is nu 11 maanden en heeft nu 2 x Bravecto gehad. Hij heeft ook al maanden lang 

last van jeuk bultjes, kale plekken, vooral op z'n buik en nu begint het ook in z'n oor. Nu 

over op ander voer van de dierenarts maar ben bang dat Bravecto nu de oorzaak is van de 

"allergische reactie".. Iemand anders hier ervaring mee? En wat is de beste volgende stap? 

Een bloedtest? En waarop moet dan getest worden? Alvast bedankt! 

 

 

(links: oor van de hond) 

 

https://www.facebook.com/shirley.dejong.526?fref=nf


HUIDAANDOENINGEN NA BRAVECTO (2) 

 

Dagmar Popek  -   16 oktober 2016  

 https://www.facebook.com/vlinder.levana?fref=nf  

 

 

 

 

Dankjewel voor het accepteren. Mijn hondje heeft nu een week of twee sinds toediening van 

Bravecto ernstige jeuk en huidzweren. Ze krabt zich tot bloedens toe open en de dierenarts 

zegt voor nu dat ze ineens allergisch reageert op voedsel.  

Ik heb niets veranderd aan haar dieet, maar het zou toch komen door haar voeding. Nu ik 

dit vandaag tegen ben gekomen ben ik allesbehalve gerust. Foto's zijn van vorige week, nu 

is alles behoorlijk verergerd. 

 

https://www.facebook.com/vlinder.levana?fref=nf


HUIDAANDOENINGEN NA BRAVECTO (3) 

Scooby van der Zwan – 16 oktober 2016 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012844685746&fref=ufi   

 

Mijn hond Scooby heeft sinds Bravecto constant last van de oren en pootuitslag en 

jeuk. Wat te doen? Hiervoor had ze nergens last van. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012844685746&fref=ufi


HUIDAANDOENINGEN NA BRAVECTO (4) 

Ingrid Roets BE – 17 oktober 2016 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010805161922&fref=nf  

 Anderhalf jaar gedokterd met de oren van onze Rhodesian Ridgeback (DA niets 

bijzonders; wat geïrriteerd, hormonenzalf, ander voer) Het werd steeds erger. Ik 

bleef maar piekeren... eindelijk zelf geconcludeerd dat de enige verandering in het 

leven van onze Ridgeback het gebruik van Bravecto was i.p.v. Advantix druppels 

tegen vlooien en teken. Want eens in de 3 maanden een Bravecto tablet leek erg 

handig. Nu, na 3 maanden zijn de oren van onze Rhodesian Ridgeback weer als 

fluweel. Wilde deze ervaring graag delen.  

  

 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010805161922&fref=nf

