
Om de consultatie zo vlot mogelijk te laten verlopen hebben wij onderstaande 

vragenlijst voor de senior hond

afdrukken, invullen en meebrengen naar de praktijk. Zo helpt u ons om uw dier 

Naam dier: ……………………………..  

Ras: ………………………………………… 

Gewicht: ……………………………….. 

Leeftijd: …………………………………. 

 

Welke voeding krijgt uw hond? ……………………………………………………………………………………………………………

Waarom hebt u voor deze voeding gekozen? ………………………………………………………………………………………

Heeft uw hond een onaangename adem

Heeft uw hond soms last van diarree of constipatie? …………………………………………………………………………..

Heeft uw hond soms moeite met opstaan na een

Is uw dier sneller moe dan vroeger? …………………………………………………………………………………………………….

Drinkt en plast uw hond meer dan vroeger? ………………………………………………………………………………………..

Hoest uw hond op regelmatige basis

Hoort en ziet uw hond nog goed volgens u? ………………………………………………………………………………………..

Heeft uw hond extreem haarverlies? …………………………………………………………………………………………………..

Likt, krabt of bijt uw hond zichzelf? ……………………………………………………………………………………………………..

Heeft u recent een verandering in het gedrag van uw dier opgemerkt? ………………………………………………

Wordt uw teef op regelmatige basis loops? ……………………………………………………

Wanneer was dan de laatste loopsheid? ……………………………………………………………………………………………..

Heeft uw reu soms bloed in de urine

Werd er recent nog een bloedonderzoek bij uw dier uitgevoerd? ……………………………………………………….

Krijgt uw dier reeds medicatie? Zo

Om de consultatie zo vlot mogelijk te laten verlopen hebben wij onderstaande 

senior hond opgesteld. U kan, indien mogelijk, deze lijst 

afdrukken, invullen en meebrengen naar de praktijk. Zo helpt u ons om uw dier 

beter te ondersteunen. 

Senior hond: Vragenlijst 

    M/V  

    Gesteriliseerd/Gecastreerd/Intact

 

 

Welke voeding krijgt uw hond? ……………………………………………………………………………………………………………

oor deze voeding gekozen? ………………………………………………………………………………………

Heeft uw hond een onaangename adem? ……………………………………………………………………………………

Heeft uw hond soms last van diarree of constipatie? …………………………………………………………………………..

Heeft uw hond soms moeite met opstaan na een rustperiode? …………………………………………………………..

Is uw dier sneller moe dan vroeger? …………………………………………………………………………………………………….

Drinkt en plast uw hond meer dan vroeger? ………………………………………………………………………………………..

Hoest uw hond op regelmatige basis of bij inspanning?……………………………………………………………………….

Hoort en ziet uw hond nog goed volgens u? ………………………………………………………………………………………..

Heeft uw hond extreem haarverlies? …………………………………………………………………………………………………..

Likt, krabt of bijt uw hond zichzelf? ……………………………………………………………………………………………………..

u recent een verandering in het gedrag van uw dier opgemerkt? ………………………………………………

op regelmatige basis loops? …………………………………………………… 

Wanneer was dan de laatste loopsheid? ……………………………………………………………………………………………..

Heeft uw reu soms bloed in de urine of nadruppelen na het plassen? ………………………………………………..

Werd er recent nog een bloedonderzoek bij uw dier uitgevoerd? ……………………………………………………….

Krijgt uw dier reeds medicatie? Zo ja … Welke? 

Om de consultatie zo vlot mogelijk te laten verlopen hebben wij onderstaande 

opgesteld. U kan, indien mogelijk, deze lijst 

afdrukken, invullen en meebrengen naar de praktijk. Zo helpt u ons om uw dier 

Gesteriliseerd/Gecastreerd/Intact 

Welke voeding krijgt uw hond? …………………………………………………………………………………………………………… 

oor deze voeding gekozen? ……………………………………………………………………………………… 

? …………………………………………………………………………………… 

Heeft uw hond soms last van diarree of constipatie? ………………………………………………………………………….. 

rustperiode? ………………………………………………………….. 

Is uw dier sneller moe dan vroeger? ……………………………………………………………………………………………………. 

Drinkt en plast uw hond meer dan vroeger? ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………. 

Hoort en ziet uw hond nog goed volgens u? ……………………………………………………………………………………….. 

Heeft uw hond extreem haarverlies? ………………………………………………………………………………………………….. 

Likt, krabt of bijt uw hond zichzelf? …………………………………………………………………………………………………….. 

u recent een verandering in het gedrag van uw dier opgemerkt? ……………………………………………… 

Wanneer was dan de laatste loopsheid? …………………………………………………………………………………………….. 

of nadruppelen na het plassen? ……………………………………………….. 

Werd er recent nog een bloedonderzoek bij uw dier uitgevoerd? ………………………………………………………. 


