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Addie Havermans - Ik heb een Australische Labradoodle (ongecastreerde reu) van 
net 1 jaar (geboren 26 februari 2015 genaamd Guus. Tot en met 27 februari 2016 
was mijn hond gezond en in perfecte conditie. 
 
Op zondag 28 februari 2016 omstreeks 10:45 uur heb ik mijn hond Bravecto tablet > 
20-40 kg  toegediend die ik had aangeschaft via mijn dierenarts terwijl mijn hond 20 
kg weegt. Volgens mijn dierenarts was het middel veilig en waren er geen nadelige 
gevolgen met Bravecto geweest in zijn praktijk.  
 
Op woensdag 2 maart 2016, dus 3 dagen later, omstreeks 09:30 trof ik mijn hond 
aan hevig schuddend met zijn hoofd en niet aanspreekbaar. Zijn ogen waren "leeg" 
en de aanval duurde ongeveer 15 min totaal. De aanval gaat vooraf aan onrustig 
gedrag en geeuwen en likken met tong. Meestal is het als de hond rustig is of slaapt. 
 
Dit herhaalde zich op 15:30 uur en 19:30 uur. Ik heb gelijk de dierenarts gebeld en 
had de aanval gefilmd. Dezelfde dag ben ik bij de dierenarts geweest en volgens 
deze was het een soort epileptische aanval.  
 
Ik vertelde de dierenarts dat ik vermoede dat het een bijwerking was van de 
Bravecto tablet. Hierop heeft de dierenarts gelijk contact opgenomen met MSD en 
een klacht gedaan op mijn verzoek. 
 
De dierenarts vertelde dat ik moest noteren wanneer en hoelang de aanvallen waren 
en zou het filmpje doorsturen naar MSD. Mijn hond heeft op advies van de dierenarts  
een injectie gehad met vitamine B12. Volgens haar waren hiermee goede resultaten 
bij vergiftigingen.  
 
Op vrijdag 4 maart 2016 omstreeks 18:15 kwam er weer een aanval van ongeveer 
10 min. Op maandag 7 maart 2016 omstreeks 14:00 uur was er weer een aanval van 
ongeveer 5 minuten. 
Het contact met MSD verloopt via mijn dierenarts. Deze heeft contact met een 
dierenarts van MSD, die de klacht in behandeling heeft. Via deze dierenarts ben ik 
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doorverwezen naar de Specialistische Dierenkliniek Utrecht, een specialist interne 
geneeskunde, voor onderzoek. 
 
Hier ben ik vrijdag 11 maart 2016 omstreeks 11:00 uur geweest voor onderzoek aan 
mijn hond. Deze heeft de hond lichamelijk en neurologisch onderzocht en dit 
onderzoek was goed. Er is bloed afgenomen waarvan we de uitslag nog moeten 
krijgen.  
 
Mijn hond krijgt van de dierenarts om de 5-7 dagen een injectie met B12 om zijn 
immuunsysteem optimaal te houden. 
Dit is tot dusver bekend. Wat de gevolgen zijn op de langere termijn is afwachten.  
Ik heb sterk het vermoeden dat de klachten het gevolg zijn van de toegediende 
Bravecto tablet omdat mijn hond voor het toedienen geen enkele neurologische 
klachten had of andere lichamelijke klachten, 
In de foklijn van zowel de vader als de moeder hond komen geen neurologische 
klachten voor.  
 
UPDATE 22 SEPTEMBER 2016 –  Met Guus gaat het goed. Heb geen aanvallen 

van epilepsie meer gezien. Ik heb na Bravecto ook geen enkele inenting of medicatie 

of anti teken/vlooien middel gegeven.  

Ik vind het nog steeds een hele heftige en nare ervaring.  
Ik ben ook nog eens nagegaan welke inentingen Guus had gehad. En helaas heeft hij 
op 23 mei in 2015 ( bijna 1 jaar voor het toedienen van bravecto) ook de Nobivac L 
4 inenting gehad die ook serieuze klachten kan geven.  
 
Achteraf heeft hij toen ook allerlei klachten gehad. Zoals oogontstekingen en last van 
darmen etc. Kennelijk was toen zijn weerstand al laag. Ik denk achteraf dat het een 
“en en” verhaal is waarom de ene hond snel klachten krijgt en de ander niet. De 
conditie op dat moment van toediening is heel belangrijk voor zo'n ingrijpend middel. 
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