
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. 

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

STAP 3. Selecteer het formulier en start met invullen. 

VERGEET NIET HET FORMULIER REGELMATIG OP TE SLAAN.

STAP 1.

STAP 2.

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

Datum:  
  
Gegevens hond:  
Roepnaam  
Ras  
Geboortedatum  
Stamboomnaam  
Stamboomnummer  
Chipnummer  
  
Gegevens eigenaar:  
Naam en voorletters  
Adres  
Woonplaats  
Telefoonnummer  
Emailadres  

 
 
 
Bent u lid van een rasvereniging? Zo ja: Welke? 
 
 
 
Welke gezondheidsscreening onderzoeken zijn er uitgevoerd? 
 

Heupdysplasie 
 
Elleboogdysplasie 
 
ECVO oogonderzoek 
 
DNA screening (zo ja, welke?) 
 
Overig:  

 
 

Wilt u bij het eerste bezoek de uitslagen van screeningsonderzoeken meenemen, zodat de gegevens 
gescand kunnen worden en toegevoegd aan het patiëntdossier van uw hond? Mailen kan ook: info@edz-
nieuwegein.nl onder vermelding van: gezondheidsuitslagen intake fertiliteitbegeleiding. 
 

 
 
  

http://www.edz-nieuwegein.nl/
mailto:info@edz-nieuwegein.nl
mailto:info@edz-nieuwegein.nl
mailto:info@edz-nieuwegein.nl
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Reproductieve geschiedenis: 

Op welke leeftijd was uw hond voor het eerst loops?  

Wat is het interval tussen 2 loopsheden?  

Hoe verlopen de loopsheden tot nu toe (b.v. duur, aspect uitvloeiing, gedrag) 

Is uw hond ooit gedekt?  

Is ze ooit drachtig geweest? 

Heeft ze ooit een bevalling gehad? 

Eventueel toelichting verloop eerdere dekking/ dracht/ bevalling: 

Is er ooit iets aan loopsheidpreventie gedaan (bijvoorbeeld prikpil)? 

Is er ooit een ongewenste dracht beëindigd? 

Gezondheid: 

Is uw hond ooit dusdanig ziek geweest dat een opname noodzakelijk was? 

Toelichting:  

Is uw hond ooit geopereerd? 

Toelichting: 

JA NEE

JA NEE

JA NEE

JA NEE

JA NEE

http://www.edz-nieuwegein.nl/
mailto:info@edz-nieuwegein.nl
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Wat voor voeding krijgt uw hond? 
 
Commercieel droog voer 
 
Commercieel nat voer 
 
Commercieel samengesteld vers vlees 
 
Zelf samengesteld vers vlees 
 

Toelichting: 
 
 
Wanneer is uw hond voor het laatst gevaccineerd?  
 
Wanneer is uw hond voor het laatst ontwormd? 
 
 
Ruimte voor specifieke vragen of bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor het invullen! Wilt u het ingevulde formulier meenemen tijdens uw eerste bezoek? Mailen 
kan ook: info@edz-nieuwegein.nl onder vermelding van: intakeformulier fertiliteitbegeleiding. 
 
We kijken er naar uit om u en uw hond te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Team Voortplanting 

http://www.edz-nieuwegein.nl/
mailto:info@edz-nieuwegein.nl
mailto:info@edz-nieuwegein.nl
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