
Belangrijk!
Om de vragenlijst in te kunnen vullen moet u deze eerst dowloaden en 

opslaan. Begin NIET met invullen in uw web browser want dan kunt u de 
vragenlijst niet opslaan. MAC GEBRUIKERS LET OP! Niet in voorvertoning 

openen, invullen of opslaan. WINDOWS 10 GEBRUIKERS LET OP! Niet in Edge 
of andere browsers openen, invullen of opslaan. 

Zorg dat u de vragenlijst opent en bewerkt in de laatste versie van Adobe 
Reader. Als u de vragenlijst niet in de laatste versie van Adobe Reader opent 
en bewerkt kunnen er fouten ontstaan waardoor de vragenlijst helaas niet 

meer bewerkt kan worden. Adobe Reader  
is gratis en geschikt voor PC, tablet en smartphone. 

STAP 1.  Download de laatste versie van Adobe Reader of, 
             als u deze al heeft, open het programma.
STAP 2. Ga in Adobe Reader naar ‘Openen...’.

STAP 3. Selecteer het formulier en start met invullen.

VERGEET NIET HET FORMULIER REGELMATIG TE BEWAREN.

https://get.adobe.com/nl/reader/
https://get.adobe.com/nl/reader/
https://get.adobe.com/nl/reader/


Gedragsgeneeskunde: logboek
Dit logboek is een hulpmiddel om te registreren hoe het gedrag van uw huisdier zich ontwikkeld. Hoe 
reageert de hond op stressvolle situaties die zich voor kunnen doen, ook al proberen we deze zo veel 
mogelijk te voorkomen? Hoe ziet de dagelijkse routine er uit en welke verbeterpunten en/of 
verbeteringen zijn er? De dagelijkse registratie maakt dit inzichtelijk en meetbaar.

LOGBOEK NUMMER:

PATIËNT NAAM:

      T/M

EIGENAAR NAAM:

DATUM: VAN 

LOGBOEK INGEVULD DOOR:

PRIMAIR GEDRAGSPROBLEEM 

WAARVOOR UW HUISDIER IN 

BEHANDELING IS: 



Dag 1: datum: 

1. Notities (dagelijkse routine en oefeningen):

2. De verstrekte medicatie:

3. Gewenst gedrag:

4. Ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

5. Overige ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

6. Concluderend wat voor dag was het vandaag?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?



Dag 2: datum: 

1. Notities (dagelijkse routine en oefeningen):

2. De verstrekte medicatie:

3. Gewenst gedrag:

4. Ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

5. Overige ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

6. Concluderend wat voor dag was het vandaag?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?



Dag 3: datum: 

1. Notities (dagelijkse routine en oefeningen):

2. De verstrekte medicatie:

3. Gewenst gedrag:

4. Ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

5. Overige ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

6. Concluderend wat voor dag was het vandaag?

?

?

?

?

?

?



Dag 4: datum: 

1. Notities (dagelijkse routine en oefeningen):

2. De verstrekte medicatie:

3. Gewenst gedrag:

4. Ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

5. Overige ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

6. Concluderend wat voor dag was het vandaag?

?

?

?

?

?

?



Dag 5: datum: 

1. Notities (dagelijkse routine en oefeningen):

2. De verstrekte medicatie:

3. Gewenst gedrag:

4. Ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

5. Overige ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

6. Concluderend wat voor dag was het vandaag?

?

?

?

?

?

?



Dag 6: datum: 

1. Notities (dagelijkse routine en oefeningen):

2. De verstrekte medicatie:

3. Gewenst gedrag:

4. Ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

5. Overige ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

6. Concluderend wat voor dag was het vandaag?

?

?

?

?

?

?



Dag 7: datum: 

1. Notities (dagelijkse routine en oefeningen):

2. De verstrekte medicatie:

3. Gewenst gedrag:

4. Ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

5. Overige ongewenst gedrag:

a. Hoe vaak heeft u dit gedrag vandaag gezien?

6. Concluderend wat voor dag was het vandaag?

?

?

?

?

?

?



Wilt u nog iets laten weten of vragen over het gedrag van uw huisdier, dan kunt u dat hier vermelden:  

Notities specialist (vul hier a.u.b. niks in): 

LET OP! Vergeet niet dit formulier eerst te bewaren, voordat u het verstuurt. Niet bewaren 
en wel versturen kan in sommige gevallen leiden tot een leeg formulier. Verstuur het naar 
gedragsgeneeskunde@edz-nieuwegein.nl.

© Valerie Jonckheer-Sheehy 2020
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