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DAISY: Ergens rond 1 september 2015 hebben onze 2 labradors Bravecto gekregen.
Ze hadden dit al vaker gehad en het leek een ideaal middel tegen teken en vlooien.
Aangezien wij in een teken-rijk gebied wonen was het ideaal want je vond idd
maandenlang geen enkele teek op de honden.
Daisy, onze hond van destijds 12jr en verder in goede gezondheid , wilde ongeveer
een week later niet meer eten. Dat is voor een labrador wel heel apart dus we zijn
naar de dierenarts gegaan.
Ik dacht in 1e instantie dat er mogelijk iets met haar gebit niet in orde was. Na
bloedonderzoek bleek dat haar leverwaardes veel te hoog waren. De uitslag van de
Galwaardes ging via de Universiteitskliniek Utrecht en een dag later kregen we
bericht dat ook die veel te hoog waren. Het advies was, Prednoral en een aangepast
dieet en na 10 dagen opnieuw bloed prikken.
In 1e instantie werd de eetlust beter maar toch zagen we haar zienderogen
achteruit gaan. Het 2e bloedonderzoek was schrikbarend, de Lever- en Galwaardes
waren nog vele malen hoger geworden. Er werd voorgesteld om haar eventueel in
een kliniek op te nemen voor nader onderzoek. Maar dat wilde ik ons lieve bejaarde
meisje niet aandoen. We hebben dat 1 x eerder gedaan met een hond omdat “het

zo’n vaart niet zou lopen” volgens de behandelend arts. Die hond heb ik nooit meer
levend teruggezien en heb mezelf toen beloofd “dit doen we nooit weer” .
Daisy hebben wij een paar dagen na het laatste bloedonderzoek laten inslapen
omdat ze heel slecht werd. Ze lag te rillen en stikte bijna. Gelukkig is ze bij ons thuis
in haar eigen mand en veilige omgeving ingeslapen. Ik heb nooit de link gelegd met
Bravecto tot er een aantal maanden geleden ineens van alles bekend werd over de
bijwerkingen.
Nu denk ik, ja het zou zomaar Bravecto geweest kunnen zijn al kan ik het nooit
bewijzen. Zelfs sectie had leverfalen uitgewezen waarschijnlijk. Alleen verder dan dat
zoeken ze waarschijnlijk toch niet. Want waardoor is dat leverfalen dan veroorzaakt ?
Bij Labradors wordt al snel aan koperstapeling gedacht. En toen ik de
ervaringsverhalen bekeek, zag ik dat ook veel honden gingen kwijlen na Bravecto.
Tot mijn schrik herkende ik dat bij onze andere Labrador. Die heeft na het innemen
van Bravecto wel 2 maanden gekwijld en ik heb me serieus afgevraagd waar dat van
kwam? Ook had ze duidelijk verminderde eetlust.
Zij heeft de laatste Bravecto pil gehad rond 1 augustus 2016 dus ik hoop dat die
inmiddels helemaal is uitgewerkt. Ik heb haar vorige maand een reinigingskuur
gegeven van Puur Drainage en hoop dat hiermee alle schadelijke stoffen uit haar lijf
zijn.
En ook hier kan ik uiteraard niet bewijzen dat het van Bravecto komt, maar alle
symptomen komen overeen met die van vele andere slachtoffers van Bravecto.
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