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Regina Caprez York 

 (foto links)  Mijn dochter stuurde me net deze foto van Heidi. Ze was de meest lieve hond, 
die je toestond om eten uit haar mond te pakken, en die je hand likte voor een beloning. We 
waren zo ontzettend blij met haar....  

 (foto rechts) Dit is de laatste foto van mijn hond die gisteren stierf door vermoedelijke 
vergiftiging met Bravecto. Ik heb contact gehad met MSD/MERCK wiens dierenarts vroeg om 
een autopsie. We brachten haar naar Ohio State veterinaire dienst, en ik zal de resultaten 
delen zodra we die krijgen. We zijn er kapot van – zo’n tedere, lieve, betrouwbare hond, die 
nog heel veel jaren voor zich had.  

Eerder bericht: 15 mei 2016 – (oproep op facebook groep “DOES BRAVECTO KILL DOGS”) 
Heeft iemand zijn hond Bravecto (kauwtablet) voor teken- en vlooienbestrijding gegeven? Ik 
zit op de spoedafdeling van de dierenarts met een voorheen gezonde husky, die lusteloos 
werd op de dag dat ze de tablet at, en steeds slechter wordt (spierzwakte, braken, hijgen in 
rust, nu weigert hij eten en drinken na 6 dagen). Ik lees heel veel negatieve verhalen op 
internet – ik had er eerst over moeten lezen!! 

http://www.isbravectoveilig.nl/


16 mei / 17 mei 2016 – Onze mooie meid stierf vannacht bij de dierenarts, snakkend naar 
adem tijdens het braken door vergiftiging door het teken-middel Bravecto. Perfect gezonde 
hond die enorm leed door mijn toevallig toedienen van deze medicatie zonder onderzoek, 
iets dat ik nooit zou hebben gedaan voor een mens. Had ik het maar geweten....Als het 
leven van een andere hond wordt gered—mijn enige troost. 

Mijn lieve Heidi, die twee dagen geleden stierf door vermoedelijke Bravecto vergiftiging, 
heeft een autopsie ondergaan bij Ohio State University op MSD/MERCK’s verzoek. Eerste 
resultaten die de dierenarts met me deelde, tonen dat haar lever was gekrompen en 
praktisch uiteen gevallen toen de Ohio State University dierenarts deze oppakte. Een massa 
in haar borstkas, en verwijde slokdarm, allemaal onbekend op dit moment. Maar de 
leverschade valt niet te ontkennen; onze mooie meid ging regelmatig rennen en had een 
gezonde eetlust en actieve levensstijl. We krijgen meer informatie de komende weken (mijn 
dochter, student van de kunstacademie, maakte deze houtskooltekening tijdens haar 
verdriet). 

 

Het is zondagochtend. Normaal gesproken zou ik nu met haar aan het rennen zijn. 
Ze had zoveel levenslust in zich, zoveel liefde voor onze familie. Ze beschermde onze 
andere twee honden en twee katten wanneer ze buiten waren. De angst die ik voel 

over het haar toevallig iets voeren dat ze gehoorzaam accepteerde... 

Bravecto: 11 mei 2016   Heidi's dood: 16 mei 2016                                                     
(autopsie vertoonde "broze lever") 

Mijn hond overleed in mei 2016. We kregen net de uiteindelijke autopsie-resultaten, 
“broze lever” staat er nog steeds in, maar ook een massa onder haar hart, en 

verwijde slokdarm werd beschouwd als onderliggende conditie. Ik blijf me maar 
afvragen of dit een soort van verbranden door Bravecto kan zijn. 



Ik belde MSD/MERCK en ze waren het er mee eens om een deel van mijn rekeningen te 
betalen. 

 Ik vroeg de dierenarts die ik sprak: “Wat moet een diereneigenaar doen voordat hij een 
kauwtablet geeft die als enig doel heeft het voorkomen van vlooien en teken? Moeten ze 
eerst een complete bodyscan laten doen? Moet een hond in perfecte gezondheid verkeren 
om te voorkomen dat hij DOOD GAAT van een medicijn dat helemaal geen kwaal 
behandelt?” 

Ik zei: “Ik had elke dag appelazijn over haar heen kunnen spuiten, en ze was prima gezond 
geweest, en nog steeds bij ons. 

Ik sprak met haar: “Waarom start MSD/MERCK niet gewoon een lijn natuurlijke 
gezondheidsproducten met hun mogelijkheden op de markt. Waarom zet MSD/MERCK niet 
gewoon de juiste stap, en trekt dit middel vrijwillig terug? Zichzelf ervan bevrijden, op de 
één of andere manier. Wat is beter, MSD/MERCK die een portie van mijn rekeningen betaalt, 
of het juiste doen, het hele bedrag betalen en terugtrekking van deze drug? 

Mij werd verteld dat ze mijn claim opnieuw gingen voorleggen aan de commissie, en ik 
vertelde haar dat ze de commissie mocht vertellen dat als ze niet akkoord gaan met 100%, 
ik een stap dichter bij een rechtsprocedure zou uitkomen.  

Ik zei dat ze zouden moeten stoppen met die gekte, nu meteen. Niemand zou die schuld 
moeten dragen zoals wij allemaal, die hun geliefde huisdier “dat ding” hebben gegeven dat 
zoveel leed heeft veroorzaakt. 

Ik vertelde haar dat ik twee weken lang elke nacht huilend wakker werd denkend aan wat er 
was gebeurd. Ik vertelde haar ook over Yorkie “Pom” die nu ontgift wordt sinds ze haar 
eetlust verloor wanneer ik geen melkdistel (ontgiftend middel, redactie) geef, en dat ze op 
een speciaal dieet staat. 

Ik legde uit dat mijn Husky die dood ging misschien niet perfect was volgens de autopsie die 
niets bevestigde, maar ze was perfect voor mij. Zo levenslustig en gezond zoals we maar 
konden hopen voor een huisdier. En toen veranderde alles binnen twee uur na inname van 
Bravecto. 

Ik excuseerde me voor mijn emoties, maar zei dat het zo fout is dat veel honden dood gaan 
nadat ze het genomen hebben, en dierenartsen trekken het niet terug. 

Mijn hoop in het “posten” van dit bericht is dat jullie allemaal je zorgen uiten naar 
MSD/MERCK. Ik hoop dat MSD/MERCK het juiste doet, en betaalt voor al mijn rekeningen en 
alle rapportages serieus neemt. Ik zal geen verklaring (“Waiver”, redactie) tekenen voor 
enige betaling. 

Naar mijn mening moet MSD/MERCK het juiste doen, de rekeningen betalen van de 
betrokkenen en stoppen met de verkoop ervan. 
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