
DE MOGELIJKE SYMPTOMEN VAN BIJWERKINGEN DIE 

JE HOND NA BRAVECTO KAN HEBBEN :  

Deze lijst is gebaseerd op de vele meldingen van bijwerkingen die wij hebben ontvangen 

van eigenaren van honden of katten na toepassing van Bravecto, en op de eigen ervaring 

met onze honden Mika en Rico (die is overleden na gebruik van het middel Bravecto). Er 

zijn veel honden die uiterlijk geringe of zelfs geen bijwerkingen lijken te hebben. De 

actieve gifstof in Bravecto (Fluralaner) is echter een insecticide middel dat sowieso 

ernstige inwendige effecten kan hebben. Wij raden dan ook sterk af om dit middel toe te 

passen. Nexgard en Simparica bevatten nauw aan fluralaner verwante gifstoffen met 

dezelfde werking. Ook deze middelen raden wij ten zeerste af om te gebruiken tegen 

teken en vlooien. Een combinatie van natuurlijke middelen is de meest veilige optie om 

teken en vlooien bij hond of kat te voorkomen.  

                        

De vaak eerste alarmerende symptomen zichtbaar bij bloedonderzoek:     
 
* bloedarmoede (lage rode bloedcellen/anaemie) 
* verhoogde witte bloedcellen (ontstekingsreactie van het lichaam op de giftige stof Fluralaner) 

* Licht afwijkende lever- of nierfunctiewaarde 
 
Verder kan een hond één of meerdere van de volgende symptomen hebben: 
( De genoemde symptomen kunnen in de loop van de tijd afnemen maar ook verergeren) 

 
* Slechte eetlust, zelfs niet meer de lekkerste dingen willen eten                
* Voorheen actieve honden ineens heel sloom 
* Vermoeidheid / lusteloosheid 
* Loomheid 
* Veel slapen 
* Veel tot zeer veel drinken  
* Uitdroging 
* Bleke slijmvliezen / tandvlees  
* Dwangmatig likken aan de poten 
* Door veel drinken ook veel plassen 
* Onzindelijkheid urine (urine incontinentie) 
* Kwijlen (en kop naar beneden hangend) 
* Misselijkheid 
* Veel hijgen 
* Vreemd smakkend kauwen (symptoom van uitdroging? geen normaal gedrag bij de hond) 
* Geeuwen 
* Naar adem snakkend geluid maken (zgn. “gasping” als gevolg van hartritmestoornis) 
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* Moeite met ademhalen 
* Gedragsverandering (soms angstigheid, onzekerheid, aggressie) 
* Braken  
* Gewichtsverlies 
* Slechte reukzin 
* Roze-rood gekleurde huid (buik) , erg warm aanvoelend 
* Voeten/voetzolen erg warm aanvoelend 
* Bloed braken 
* Diarree (met of zonder bloed) 
* Bloederige diarree 
* Lichte tot heftige pijn in de onderbuik (kan erger worden na het eten)  
* Met doorgezakte rug staan 
* Verhoogde hartslag 
* Hartritmestoornissen 
* Snelle ademhaling (Tachypnoea) 
* Onwel worden/bewustzijnsverlies (ook als gevolg van de hartritmestoornissen) 
* Voorheen normaal wandelende hond kan opeens geen tien meter meer lopen 
* Vreemde dingen eten die hij/zij normaal niet at (gras enz.) 
* Darmontsteking 
* Darmbloeding 
* Alvleesklierontsteking 
* Galblaasontsteking 
* Hoge koorts (Hyperthermia) 
* Huidontstekingen en abcessen 
* Haaruitval 
* Leverfunctiestoornis 
* Leverfalen 
* Stollingsstoornissen 
* Inwendige bloedingen 
* Nierfunctiestoornissen 
* Nierfalen 
* Spierzwakte (soms door poten zakken) 
* Slechte controle over de spieren 
* Spiertrekkingen (Muscle tremor) 
* Diverse neurologische verschijnselen 
* Schudden met de kop  
* Epilepsie 
* Zwalkend lopen 
* Extreem gewichtsverlies (in latere fase) 
* Acute hartstilstand  
* Zichtverlies 
* Blindheid   
* Acute hartdood 
* Overlijden                                               ( Deze lijst wordt zo nodig verder aangevuld) 
 
De enige bijwerkingen die op de bijsluiter van Bravecto van de fabrikant 
(MSD/MERCK) vermeld staan, zijn: 
 
“Milde en voorbijgaande gastro-intestinale verschijnselen zoals diarree, braken, gebrek aan 
eetlust en kwijlen” 
 
VRAAG: HOE LANG IS ER KANS OP ERNSTIGE BIJWERKINGEN NA BRAVECTO? 



 
Antwoord: wanneer uw hond in de eerste vier tot zes weken geen ernstige bijwerkingen 
heeft, dan kunt u er vanuit gaan dat het grootste risico voorbij is. Wel blijft de gifstof zeker 3 
tot 6 maanden werkzaam in het lichaam, maar wel in steeds mindere mate. Bij mijn hond 
zaten de teken vijf maanden na Bravecto nog steeds dood in haar vacht. De slechte eetlust 
duurde bij haar ook tot zo’n zes maanden na toediening van Bravecto. Dat zegt wel iets over 
de impact van het insecticide middel......   (vervolg: blz. 3 >)  
 
*Maar heeft u twijfels, vraag dan gewoon bij uw dierenarts om een uitgebreide 
bloedtest inclusief de lever- en nierfunctiewaarden om zeker te zijn! 
 
 *Het is zeker  verstandig om bij afwijkingen in het bloedbeeld na een aantal 
weken de bloedtest te herhalen. 
 
 *Sommige dieren zijn na ernstige vergiftigingsverschijnselen voor een aantal 
dagen aan het infuus gelegd, o.a. om verdere uitdroging te voorkomen. Ook 
bloedtransfusie wordt soms toegepast. Voor een aantal doodzieke honden heeft 
dit hen uiteindelijk het leven gered.  
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