Geachte heer/mevrouw,
Hierbij stuur ik u de vragenlijst voor het voedingsconsult van uw hond of kat. Ik wil u vragen de lijst zo uitgebreid mogelijk in te
vullen. Hoe meer informatie ik heb hoe beter ik het dieet op uw situatie kan aanpassen.
Mocht ik naar aanleiding van deze vragenlijst nog vragen voor u hebben dan neem ik contact met u op. Indien er geen onduidelijkheden zijn, dan zal ik u het voedingsplan per e-mail toesturen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.
Bij voorbaat dank voor uw tijd en moeite.

Drs. Anneke Verweij
Dierenziekenhuis Groningen

Gegevens eigenaar
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres

Gegevens hond/kat
Naam
Ras
Geboortedatum
Geslacht 					Gecastreerd
Huidig gewicht					Ideale gewicht
Hond beweging

• hoeveelheid per week
• sport- of werkhond

Kat leefomgeving

binnen

buiten

ja

nee

Wat is uw reden voor dit consult (de hoofdklacht)?

Zijn er op dit moment nog andere klachten/problemen dan de hoofdklacht?

Wanneer zijn de klachten begonnen?
Zijn ze in een keer gekomen of langzaam ontstaan?
Worden ze erger, minder erg of blijven ze hetzelfde?

Wat is er tot nu toe aan gedaan om te proberen de klachten op te lossen?

Hoe zou u het karakter van uw hond/kat omschrijven?

Krijgt uw hond/kat op dit moment medicatie?
Zo ja, welke en in welke dosering?

     

Wat is de huidige voeding van uw hond/kat?
Omschrijf de voeding die u normaal in een week geeft (hoeveelheid/wijze van aanbieden/tijdstip/etc.) Bedenk dat ik met deze
omschrijving, zonder verdere uitleg van u, uw dier een week te eten zou moeten kunnen geven, precies zoals u dat doet.
•
•
•

De basis voeding (brok/blik/rauw/vers)
Snacks
Kauwkluiven

Merk

•
•
•

Soort - smaak

Andere toevoegingen
Voeding die u gebruikt om medicatie in te geven
Voedingssupplementen

Hoeveel porties
per dag

Tijdstip

Heeft uw hond/kat altijd deze voeding gehad of was dat in het verleden anders?
Zo ja, omschrijf wat er is veranderd.

Hoe is de eetlust?
Is uw hond/kat een makkelijke eter of kieskeurig?

Hoeveelheid
per portie

Wijze van
aanbieden

Kan uw hond/kat alles eten of is uw hond gevoelig voor bepaalde voedingsmiddelen?
Zo ja, voor welke voedingsmiddelen en wat merkt u als u die voedingsmiddelen wel geeft?

Heeft uw hond/kat voorkeur voor bepaalde voedingsmiddelen?
Wat vindt hij/zij lekker?

Zijn er voedingsmiddelen die uw hond/kat niet wil eten?

Heeft u voorkeur voor bepaalde voedingsmiddelen in de voeding?
Wat zou u graag wel terugzien in het voedingsplan?

Zijn er voedingsmiddelen die u liever niet in het voedingsplan terugziet?
Zo ja, wat is daarvan de reden?

Zijn er nog andere dingen waarvan u denkt dat ze mogelijk van belang zijn?
Of heeft u nog vragen/opmerkingen?

Heeft uw hond last van de volgende klachten?
Klacht
Braken
Diarree
Hoesten
Niezen
Kreupelheid
Stijfheid
Moeite met opstaan
Jeuk (bijten/krabben)
Incontinentie urine
Incontinentie ontlasting
Plasproblemen
Onrustig zijn
Overmatig hijgen
Benauwdheid
Aanvallen/epilepsie
Pijnklachten
Volle anaalklieren
Moeite met poepen
Bloed bij de ontlasting
Slijm bij de ontlasting
Wisselende ontlasting

Nooit

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Jaarlijks

Opmerkingen

