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BRAVECTO  
Sinds een aantal jaren is er een nieuw middel op de markt om honden te beschermen tegen teken en 
vlooien, het middel Bravecto. Het wordt door de fabrikant als volgt omschreven: 
Bravecto is een smakelijke kauwtablet voor honden die tot 12 weken bescherming biedt tegen vlooien 
en teken. De werkzame stof in Bravecto is fluralaner. Fluralaner heeft een vlo-dodende en teken-
dodende werking.  Na het innemen van de kauwtablet wordt de fluralaner in het bloed opgenomen. 
Vlooien en teken hechten aan op uw hond en beginnen zich te voeden. Hierdoor worden ze 
blootgesteld aan de werkzame stof en binnen 8 uur (vlooien) tot 12 uur (teken) treedt het effect op. 
De werking tegen vlooien en teken houdt 12 weken aan, alleen tegen de teek R. sanguineus werkt de 
Bravecto maar gedurende 8 weken. 

Doordat de werkzame stof in uw hond zit, komt u er niet mee in contact als u uw hond aait én kan uw 
hond onbeperkt zwemmen of gewassen worden. 

Dat klinkt geweldig!  
Dé oplossing voor het vlooien en teken probleem… Toch? 
Maar zo eenvoudig is het helaas niet. 
 
De werking:  
Bravecto werkt systematisch tegen vlooien en teken. Dat wil zeggen, dat de werkzame stof via het 
maag- en darmslijmvlies en aansluitend via de bloedbaan in de rest van het lichaam van de hond 
verspreid wordt. De parasieten moeten via een bloedmaaltijd bij de gastheer, in dit geval de hond, 
met fluralaner in contact komen. Vlooien worden dan binnen acht uur en teken binnen twaalf uur 
gedood.  
 
De fabrikant geeft aan: “Tijdens de voedselopname van de parasiet op de gastheer (.....) kan het risico 
van overdracht van ziekten door parasieten niet worden uitgesloten” (www.msd-
tiergesundheit.de/products/bravecto/bravecto.aspx).  
 
Simpel gezegd: 
Vlooien en teken bijten de hond, nemen bloed op en tijdens dit proces kunnen er ziektes 
overgedragen worden van de parasiet naar de hond.  
 
Bravecto heeft dus geen parasiet werende werking! De vlooien en teken zitten evengoed op de hond, 
ze bijten en steken en zuigen bloed en pas na 8 tot 12 uur gaan ze dood. Het middel beschermt niet 
tegen de overdracht van ziektes van parasiet naar hond en voorkomt ook niet dat de hond vlooien en 
teken krijgt. 
 
Wat is het risico? 
Het actieve ingrediënt van Bravecto is fluralaner. In Wikipedia wordt fluralaner omschreven als: 
“Fluralaner is een systemische insecticide en pesticide.” 
 

Voor de duidelijkheid: je geeft je dier een tablet met insecticide die in de bloedbaan wordt 
opgenomen, waarna het minstens drie maanden aanwezig is in het systeem van de hond.  
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Fluralaner wordt voornamelijk opgeslagen in het vetweefsel, de lever, de nieren en in de spieren van 
de hond en blijft daardoor nog lang in het lichaam aanwezig. Honden met overgewicht lopen meer 
risico op toxische opstapeling van het middel dan honden met normaal gewicht.  
 
Fluralaner heeft een remmend effect op het zenuwstelsel van vlooien en teken, waarmee het de 
zenuwimpulsen van de celmembranen blokkeert. De parasieten raken verlamd en sterven daaraan.  
Het is niet uitgesloten dat fluralaner ook het zenuwstelsel van de hond aan zou kunnen tasten.   
 
Als dit middel elke drie maanden gegeven wordt zoals wordt aanbevolen, dan kan dit leiden tot een 
opeenstapeling van fluralaner in het lichaam omdat het niet voldoende uitgescheiden kan worden. Al 
die tijd zijn de lever, nieren, huid en het lymfesysteem druk bezig om deze giftige stof af te breken en 
uit het lichaam te krijgen waardoor deze organen overbelast kunnen raken en nauwelijks meer in 
staat zijn om adequaat te ontgiften. Niet alleen fluralaner maar ook andere afval en gifstoffen hopen 
zich dan op in het lichaam en er is een reële kans op lever- en nierschade op termijn, met de 
bijbehorende gezondheidsproblemen als gevolg. Dat maakt de hond dan het werkelijke slachtoffer. 
 
Voor elk middel in tabletvorm, evenals de spot-on middelen – de “pipetjes in de nek” – geldt dat het, 
eenmaal toegediend, opgenomen wordt in het lichaam via de bloedbaan en dat de werking na 
toediening niet ongedaan gemaakt kan worden in het geval van (ernstige) bijwerkingen of 
overdosering. Naast de werkzame stof fluralaner bevat Bravecto een aantal hulpstoffen, waaronder 
de zoetstof aspartaam waarvan aangetoond is dat dit verschillende processen in het lichaam kan 
ontregelen en tot gezondheidsproblemen kan leiden.  
 
Er is door de fabrikant onderzoek gedaan op Beagles die eenmalig behandeld werden met Bravecto. 
Ze werden na gebruik gedood en onderzocht, hierbij is niets alarmerends gevonden. De gevolgen van 
opstapeling van fluralaner in het lichaam bij herhaalde toedieningen zijn niet onderzocht. De 
bijwerkingen van Bravecto komen voor bij 1 tot 10 op de 100 honden en worden daarmee als vaak 
voorkomend benoemd. In de bijsluiter staan braken, diarree, gebrek aan eetlust en kwijlen genoemd 
als bijwerkingen. De onofficiële lijst van gemelde bijwerkingen is een stuk langer, met onder andere: 
 
Bloedarmoede 
Verhoogde witte bloedcellen: ontstekingsreactie 
Vermoeidheid 
Gedragsverandering 
Diarree 
Hartritmestoornissen 
Darmontsteking, alvleesklierontsteking 
Hoge koorts 
Huidontsteking en abcessen 
Lever en nier functiestoornissen  
Spierzwakte 
Epilepsie 
Hartfalen 
 
Je kunt je afvragen waarom je je hond verdunde insecticide zou geven met alle risico’s van dien 
terwijl er minder schadelijke en natuurlijkere alternatieven mogelijk zijn met een combinatie van 
homeopathische en natuurgeneeskundige middelen, etherische oliën en celzouten. Op de juiste 
wijze toegediend beschermen deze uw hond afdoende tegen teken en vlooien op een natuurlijke en 
veilige manier, zonder bijwerkingen. 
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