
VRAGENLIJST  SENIORCONSULT  VOOR DE KAT 

           JA  NEE 

Gedrag 
Is uw kat slomer of zondert het zich meer af?______________   О О_ 
Is uw kat hyperactief? (overmatig miauwen, slapeloosheid, veel bewegen) О О_ 
Is uw kat zichzelf meer dan 2 uur per dag aan het wassen? Of bijt het zichzelf? О О_ 
Reageert uw kat soms fel bij aanhalen?________________________________ О О_ 
Is uw kat zindelijk? (plast en poept het dier op de bak?)____   О О_ 
Ziet u doelloos gedrag? (Bijv. steeds de deur in en uit, vreemd gedrag)  О О_ 
 
Drinken, eten, poepen en plassen 
Is uw kat meer gaan drinken? (vaker naar de waterbak of is het snel leeg?) О О_ 
Heeft uw kat een overdreven goede eetlust?____________________________ О О_ 
Heeft uw kat minder eetlust dan voorheen?_____________________________ О О_ 
Is uw kat kieskeurig met eten? (bijvoorbeeld voorkeur voor zacht voer)_______ О О_ 
Ziet u moeilijkheden met kauwen? ____________________________________ О О_ 
Is uw kat afgevallen?________________________________________________ О О_ 
Is uw kat zwaarder geworden?________________________________________ О О_ 
Heeft uw kat nu of regelmatig diarree?________________________________ О О_ 
Heeft uw kat moeite met poepen? (veel persen, miauwen op de bak, harde keutels)_____ 
           О О_ 
Is uw kat vaker of meer gaan plassen?__________________________________ О О_ 
Heeft u wel eens bloed in de urine gezien?______________________________ О О_ 
 
Bewegen 
Is uw kat kreupel? Of ziet u een zwalkende of stijve gang bij opstaan of lopen?_ О О_ 
Heeft uw kat moeite met springen?____________________________________ О О_ 
Is uw kat meer aan het slapen en minder aan het spelen?_________________ О О_ 
Is uw kat minder lang buiten?_________________________________________ О О_ 
 
Vacht en huid 
Is de vacht dof of schilferig? Ziet u klitten?_____________________________ О О_ 
Heeft u bulten gevoeld of gezien bij uw kat?_____________________________ О О_ 
 
Zicht 
Zijn de pupillen van uw kat opvallend groot?_____________________________ О О_ 
Loopt uw kat tegen dingen aan? Moeite met springen? Schrikt uw kat snel? О О_ 
 

 


