Seniorenconsult kat

Gelukkig ouder worden
Onze huisdieren worden steeds ouder, maar dit is niet altijd aan de buitenkant zichtbaar. Ook al is er
nog geen grijze haar te bekennen, ondertussen kunnen er wel gezondheidsproblemen gaan
opspelen.
Een kat is een senior als het 75% van zijn verwachte levensduur heeft bereikt. Dit is gemiddeld vanaf
de leeftijd van 10 jaar.
Vroegtijdige opsporing van ouderdomskwaaltjes bij uw kat, voorkomt erger en vergroot de kans op
een lang en gelukkig leven. Ouderdom komt met gebreken, maar soms sluipen de problemen er
langzaam in en heeft u dit niet in de gaten. Wanneer wij dit soort problemen vroegtijdig kunnen
opsporen kan vaak de juiste behandeling ingesteld worden om uw kat gelukkig oud te laten worden.
Door de gewoontes en het gedrag van uw kat te bespreken kunnen wij veel te weten komen over de
gezondheid. Daarom vragen wij u de vragenlijst op de achterzijde in te vullen voorafgaand aan het
consult. Dit aangevuld met een klinisch, urine en bloedonderzoek en een bloeddrukmeeting geeft
ons een goed beeld hoe het met de gezondheid van uw kat gesteld is.
Tijdens een seniorenconsult komen de volgende zaken aan bod:
•

Het gewicht van uw kat

•

Analyse van het loop- en springgedrag

•

Zijn of haar conditie

•

Beoordelen lymfeknopen, huid en vacht

•

Bespreken voeding

•

Conditie van het gebit

•

De urine van uw kat controleren wij op het soortelijk gewicht, suiker, eiwit en pH

•

Door middel van bloedonderzoek kunnen wij de nier- en leverfunctie en bloedsuiker
controleren

•

Bloeddrukmeting*.

* breng de vragenlijst en de urine van uw kat mee tijdens de afspraak, ook vragen wij u uw dier
nuchter te houden voor een betrouwbare uitslag van het bloedonderzoek. Neem een vertrouwde
mand of kleedje mee om stress tijdens de bloeddrukmeeting zoveel mogelijk te voorkomen.

Seniorenconsult kat
Naam:

Leeftijd:

Datum:

Vergelijk de conditie van uw kat met een jaar
geleden.

Aankruisen wat van toepassing is:

Loopt uw kat wel eens stijf / onregelmatig?

0 nooit

0 soms

Vaker stijf na liggen / beweging

0 na liggen

0 na beweging 0 geen verschil

Springt uw kat makkelijk?

0 liever niet

0 enige moeite 0 zonder moeite

Hoe is het gewicht van uw kat?

0 stabiel

0 komt aan

0 vermagert

Hoe is de eetlust?

0 goed

0 variabel

0 slecht

Hoe is het drinken?

0 normaal

0 drinkt meer 0 drinkt minder

Braakt uw kat wel eens?

0 nooit

0 soms

Kwijlt uw kat wel eens?

0 ja

0 soms

0 nee

Ruikt u de adem?

0 nee nooit

0 soms

0 ja het stink

Hoe gaat het kauwen?
Hoevaak gaat uw kat naar de kattenbak?

0 kauwt niet
0 met kop scheef
0 normaal
0 meer

0 moeizaam
0 normaal
0 minder

Hoe is de ontlasting?

0 normaal

0 hard

0 zacht

Vind u meer of minder natte urine plekken?

0 normaal

0 meer

0 minder

Heeft u het idee dat uw kat slechter is gaan
zien? (misspringen, tegen dingen aanlopen)
Is uw kat wel eens chagrijnig / agressief?

0 regelmatig

0 soms

0 nooit

0 ja

0 nee

Bijt of likt uw kat zichzelf meer en/of
overmatig?

0 ja

0 nee

Hoest uw kat wel eens?

0 nooit

Hoe is de vacht van uw kat?

0 schoon en aangesloten
0 Smoezelig en vettig
0 Vies en niet gewassen

0 soms

0 regelmatig

0 steeds vaker

0 regelmatig

Wat voert u uw hond en welk merk?

Aanvullingen of vragen over de gezondheid van uw kat:………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

