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Dit is mijn hond Teddie. Hij was pas vier jaar oud toen hij stierf. Hij kreeg Bravecto 
op donderdagavond. De volgende dag was hij een beetje duf. Niet zo vreemd dat ik 
dat dacht, omdat het warm was, en hij heeft veel vacht. 

Op zaterdag was hij nog duf, en hij liet zijn staart hangen. Maar hij at en dronk zoals 
gewoonlijk. Ik dacht: als hij maandag nog niet beter is, gaan we naar de dierenarts, 
maar op zondagochtend was hij zo ziek, en wankelde toen hij liep.                                                   

Dus gingen we naar de dierenkliniek. Toen we daar aankwamen, kon hij niet eens 
staan. Ze namen bloedmonsters van hem en namen hem op. Hij kreeg antibiotica en 
ging aan het infuus. Hij werd een beetje meer alert, en we dachten dat hij zou 
opknappen.                                                               
                                                                                                                           
Maar toen kreeg hij een epileptische aanval, en binnen enkele seconden was hij dood 
.. mijn geliefde hond. Bloedmonsters toonden geen teken van vergiftiging of ziekte. 
De dierenarts wist niet waaraan hij is dood gegaan. Hij was helemaal gezond voordat 
hij bravecto kreeg.                                                                                                                            

Een andere vrouw in Zweden heeft contact met mij en haar hond kreeg ook 
bravecto. Hij stierf ook, en had hetzelfde ziekteverloop als mijn hond. Hij had ook 
een epileptische aanval en stierf in 15 seconden. Ik vergat te vermelden dat hij heel 
veel kwijlde!! 

http://www.isbravectoveilig.nl/


 
Ik haat mezelf voor het feit dat ik mijn dierenarts vertrouwde, en voor het geven van 
dit vergif aan mijn hond. Dit was het derde jaar dat hij het kreeg.  

Het doet zo veel pijn nu zonder hem te zijn. En ik haat mezelf dat ik hem Bravecto 
heb gegeven. Het spijt me voor mijn slechte Engels, ik hoop dat u het begrijpt 
(oorspronkelijke verhaal was in het Engels, red.). Samen kunnen we er voor zorgen 
dat ze stoppen met de verkoop van dit pesticide voor onze honden!  
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