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Ook ik zal mijn ervaring met Bravecto met jullie delen. Gelukkig goed afgelopen maar 

voor mijn 2 jarige newfoundlander ook nooit geen Bravecto meer. 

‘s Avonds rond 18.00 had ik hem een pil door zijn eten gegeven en gelukkig was ik 

niet vroeg naar bed gegaan. Rond 00.00 dus 6 uur na het toedienen van het middel 

stond hij volledig apathisch in de keuken en het kwijl stromende uit zijn bek. 

http://www.isbravectoveilig.nl/


 Ik kreeg totaal geen contact meer, hij wilde niet meer zitten of lopen en ik dacht 

gelijk dat moet door die pil komen. Ik heb toen gelijk de dienstdoende dierenarts 

gebeld en zij bevestigde gelijk dat het door de Bravecto kwam en dat zij op dat 

moment niets kon doen voor mijn hond omdat het middel al in zijn lichaam zat.  

Ik moest hem goed in de gaten houden en als hij verslechterde weer contact 

opnemen. Dit middel mag je hem nooit meer geven zei ze, voor jouw hond 

levensgevaarlijk. 

 Ik weet niet meer hoelang het precies geduurd heeft maar na ongeveer 1 1/2 uur 

zakte hij door zijn poten en kreeg hoge koorts. Ik heb hem gekoeld met natte 

handdoeken tussen zijn liezen en zijn voetzolen tussendoor gedept met alcohol. 

 De hele nacht ben ik in de weer geweest, tegen de ochtend was de koorts gezakt 

maar hij was nog dagen sloom en totaal zichzelf niet. Ook ik had mijn verhaal op 

Facebook gedeeld om mensen te waarschuwen maar dan sommige reacties "heeft 

jou hond niet al wat onder de leden etc".  

Misschien heeft diegene geluk en zijn hond nergens last van maar ga alstublieft niet 

roepen dat het veilig is want het zal je hondje maar wezen.  
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