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.

Gedragsgeneeskunde vragenlijst: Controleconsult
Lees het formulier eerst zorgvuldig door, vóór u het invult. Het neemt ongeveer 20 - 30 minuten in beslag om
dit formulier goed in te vullen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Hoe meer details u van te voren kunt
geven, hoe nauwkeuriger de patiënt beoordeeld kan worden, waardoor betere resultaten voor uw huisdier te
behalen zijn. Om het consult efficiënt te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat u de vragenlijst een week
voor uw afspraak bij Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein ingevuld heeft teruggestuurd naar
gedragsgeneeskunde@edz-nieuwegein.nl. Uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen gebruikt voor
de behandeling van uw huisdier bij Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein en in de communicatie met uw
eigen dierenarts.

NAAM EIGENAAR:
NAAM PATIËNT:
SOORT EN RAS:
INVULDATUM:
INGEVULD DOOR:
DATUM VAN GEPLAND CONTROLECONSUL
T:
CONSULT NO.:

Neem a.u.b. de tijd om uw huidige behandelplan na te lezen. Maak aantekeningen over elke
aanbeveling in de onderstaande tabel. De cijfers in de tabel refereren aan de cijfers van de
aanbevelingen in het behandelplan. Maak uw aantekening in het vak van de betreffende
aanbeveling. Beschrijf wat goed heeft gewerkt, waarbij problemen ontstonden en/of welke
vragen u nog heeft. Geef de aanbevelingen in de laatste kolom een cijfer van 0 (= geen succes)
tot 5 (= zeer succesvol).
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1. Beschrijf hier recent gedrag van uw waar uit blijkt dat er verbetering is opgetreden.

2. Beschrijf hier recent gedrag van uw waar uit blijkt dat er geen verbetering is opgetreden.

3. Als medicatie en/of voedingssupplementen werden voorgeschreven voor uw
huisdier, vul dan onderstaande vragen in:
a. Beschrijf eventuele veranderingen die u opvielen in het gedrag van uw huisdier.

b. Beschrijf hier of u er moeite mee had om de medicatie te geven zoals aanbevolen.

4. Indien u nog iets anders wilt laten weten over uw huisdier, kunt u dat hier beschrijven:

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

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!
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. Draagt u er s.v.p. zorg
voor dat u de ingevulde vragenlijst een week vóór uw afspraak terugstuurt naar
gedragsgeneeskunde@edz-nieuwegein.nl.
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