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Ten eerste wil ik zeggen dat ik erg geschrokken ben van alle berichten over het 
middel Bravecto. Gisteren had een vriendin via Facebook een bericht gedeeld van 
Radar over een man die waarschuwde voor het middel Bravecto ivm de vreselijke 
bijwerkingen en gevolgen ervan voor zijn hond. Toen ging er bij mij een lichtje 
branden. 

Op 30-09-2016 hebben wij onze shih-tzu puppy Rossi van 5 1/2 maand in moeten 
laten slapen, omdat er na bloedonderzoek bleek dat hij ernstig nierfalen had en geen 
behandeling meer mogelijk was.  

Aangezien Rossi 5 weken voor die tijd (30-08-2016) een zwaar gekneusde rug had 
opgelopen door een sprong van een mechelse herder pup op de puppy cursus, 
dachten wij dat hij daardoor maar niet opknapte, veel afgevallen was en slecht at.  

http://www.isbravectoveilig.nl/


Gelukkig hebben we veel foto's en filmpjes gemaakt van Rossi en konden daaruit 
opmaken dat hij voor die gekneusde rug al slechter begon te eten en erg veel water 
dronk. 

Ik heb nu dus ontdekt dat ik Rossi een maand (28-07-2016)  voor z'n gekneusde rug 
het middel Bravecto heb gegeven, want hij had buiten een teek opgelopen die ik bij 
de dierenarts heb laten verwijderen. Ik had Bravecto al een week later gegeven, 
omdat hij op 13-07-2016 zijn derde enting had gekregen en daar kon hij misschien 
ook op reageren. 

Door alle berichten van het middel Bravecto is voor mij duidelijk geworden dat dit 
middel wel de oorzaak moet zijn van het nierfalen van Rossi. Alle klachten die hij 
kreeg na het toedienen van Bravecto kan ik nu plaatsen. De dierenarts zei na het 
bloedonderzoek dat Rossi waarschijnlijk een aangeboren afwijking had van de nieren 
en dat het proces rond die gekneusde rug alles heeft versneld.   

Inmiddels heb ik de as van Rossi opgehaald en mijn vermoedens uitgesproken bij de 
assistente van de dierenarts. Ze zei dat er inderdaad een hoop ophef was over 
Bravecto, maar dat er geen bewijzen van zijn. Het middel is goedgekeurd, dus…..  

Met andere woorden. Als er niks bewezen is blijven zij het middel verkopen.  
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