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
Kat
Vragenlijst Consult 1
Om een afspraak te maken verzoeken we u vriendelijk om eerst deze vragenlijst in te vullen. U kunt de
ingevulde vragenlijst sturen naar gedragsgeneeskunde@edz-nieuwegein.nl. Als deze door ons
ontvangen is, nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op om een gedragsconsult in te plannen.
Lees het formulier eerst zorgvuldig door, vóór u het invult. Het neemt ongeveer 60 - 90 minuten in beslag om
dit formulier goed in te vullen. Vul het formulier zo zorgvuldig mogelijk in. Hoe meer details u van tevoren
kunt geven, hoe nauwkeuriger uw kat beoordeeld kan worden, waardoor betere resultaten voor uw kat te
behalen zijn. De behandeling kan daardoor meer op maat worden ingezet waardoor betere resultaten voor
uw kat te behalen zijn. De specifieke gedragsproblemen worden uitgebreid besproken tijdens het
gedragsconsult zelf. Het gaat ons in dit formulier vooral om de achtergrondinformatie.
Uw gegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden alleen gebruikt voor de behandeling van uw kat door Evidensia
Dierenziekenhuis Nieuwegein en in de communicatie met uw eigen dierenarts.

VRAGENLIJST INGEVULD DOOR:

INVULDATUM:

Eigenaar

Verwijzend dierenarts
Naam dierenarts:

Voornaam:

Dierenartspraktijk:
Adres:

Postcode:

Postcode:
Plaats:

Telefoon:

Telefoon:

E-mail:

E-mail:

Patiënt
Naam:
Ras:
Geslacht: M | V
Permanent gecastreerd: Ja | Nee
Zo ja, datum van de operatie:

1994

Gewicht (kg):
Geboortedatum:

1991

A. HET HUIDIGE GEDRAGSPROBLEEM

In het geval van een nieuwe kitten/kat of voor een baby voorbereidingsconsult kunt u onderdeel A
overslaan.
1. Wat is het primaire/huidige gedragsprobleem van uw kat (m.n. de reden voor dit consult)?

2. Wanneer is het primaire probleem begonnen?
3. Hoe oud was uw kat toen het probleem begon?

(leeftijd in maanden)

4. In welke situaties treedt het probleem op en wie (welke personen en/of dieren van uw huishouden)
zijn daarbij aanwezig?

5. Hoe vaak treedt het probleem op?
6. Zijn er in de periode waarin het probleemgedrag van de kat ontstond veranderingen

opgetreden? (Zoals bijv. nieuwe werktijden, baby, verhuizing, werkzaamheden thuis, nieuwe huisgenoot
(mens/dier), dieet-veranderingen, overlijden (mens/dier), kind uit huis, baan verloren/nieuwe baan) etc.

Nee

Ja, namelijk:

7. Zijn er in de periode sinds het aanschaffen van deze kat veranderingen opgetreden?
(Zoals bijv. nieuwe werktijden, baby, verhuizing, werkzaamheden thuis, nieuwe huisgenoot (mens/dier),
dieet-veranderingen, overlijden (mens/dier), kind uit huis, baan verloren/nieuwe baan) etc.

Nee

Ja, namelijk:

8. Het probleem wordt:
9. Wat heeft u gedaan om het probleem te verhelpen?

10. Heeft u zelf een vermoeden van de oorzaak van het probleem?
Nee

Ja, namelijk:

11. Beschrijf eventueel andere gedragsproblemen van de kat in volgorde van belang voor u:
Beschrijf het probleem

HEEL ERG

ERG

NIET ZO ERG

FREQUENTIE

1.
2.
3.
4.
5.

12. Leiden deze overige gedragsproblemen tot discussies bij u thuis?
Nee

Ja, namelijk:

13. Indien u nog iets anders wilt laten weten over de gedragsproblemen, kunt u dat hier beschrijven:

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

B. MEDISCHE GEGEVENS

1. Heeft uw kat regelmatig terugkerende of chronische gezondheidsproblemen?
Nee

Ja, namelijk: (Welke
(Welkeproblemen
problemen en
enwelke
welketherapieën?)
therapieën?)

2. Heeft uw kat nu of recent gezondheidsproblemen?
Nee

Ja, namelijk: (Welke
(Welkeproblemen
problemen en
enwelke
welketherapieën?)
therapieën?)

3. Wanneer is uw kat voor het laatst onderzocht
door een dierenarts?

4. Hoeveel water drinkt uw kat?
Hoeveel melk drinkt uw kat?

ml per
u het
weet,
meethet
hetof
of geef
geef een
ml per
dag dag
(als u(als
het
nietniet
weet,
meet
eeninschatting)
inschatting)
ml dag
per dag
het niet
weet,
meethet
hetof
of geef
geef een
ml per
(als u(als
hetu niet
weet,
meet
eeninschatting)
inschatting)

5. Is dit de laatste tijd veranderd?
Nee

Ja, namelijk:

6. Plast uw kat meer dan voorheen?
Nee

Ja, namelijk:

7. Hoe is de eetlust (bijv. goed, overmatig, slecht) van uw kat?
8. Is dit de laatste tijd veranderd?
Nee

Ja, namelijk: (Wat doet de kat: krabben, likken en/of bijten?)

9. Hoe vaak heeft uw kat naar uw inschatting gemiddeld diarree?
10. Hoe vaak braakt uw kat naar uw inschatting gemiddeld?
11. Krabt, likt of bijt uw kat zich opvallend vaak?
Nee

Ja, namelijk:

(Wat doet de kat: krabben, likken en/of bijten?)

a. Waar op het lichaam doet de kat dit?
b. Wanneer doet de kat dit:
I. Als de kat alleen is?

4x keuze: altijd meestal zelden nooit

II. Als gezinsleden aanwezig zijn?

4x keuze: altijd meestal zelden nooit

c. Wilt u nog iets toevoegen over dit gedrag?
12. Kunt u uw kat overal aanraken?

Nee

Ja

a. Zo nee, welke lichaamsdelen mag u niet aanraken?

b. Wat doet uw kat als u hem/haar niet mag aanraken?

13. Wanneer heeft uw kat voor het laatst de cocktail
entingen gehad (zie paspoort)?
14. a. Wanneer is de kat voor het laatst ontwormd?
b. Waarmee wordt de kat ontwormd? Product,
Product, merk
hoeveelheid
merkenen
hoeveelheid
c. Hoe vaak per jaar wordt de kat ontwormd?
15. a. Wanneer is de kat voor het laatst ontvlooid?
b. Waarmee wordt de kat ontvlooid?

Product, merk
Product,
merken
enhoeveelheid
hoeveelheid

c. Hoe vaak per jaar wordt de kat ontvlooid?
16. Krijgt uw kat op dit moment of in de laatste 2 maanden medicatie om andere redenen dan de
gedragsproblemen of om vlooien, teken, wormen te voorkomen?
Nee

   

Naam medicatie

Reden voor het geven van de medicatie Dosering (bijv. 1 tablet 2 keer per dag; zie etiket)

17. Heeft uw kat in het verleden medicatie (of supplementen of feromonen) voor zijn/haar gedrag
gekregen of krijgt uw kat op dit moment medicatie voor zijn/haar gedrag?
Nee

Medicatie

Ja, vul s.v.p. de tabel in (inclusief kruiden bijv. catnip, homeopathische

middelen bijv. valeriaan en feromonen bijv. Feliway):

Dosering (bijv. 1 tablet/capsule een keer

per dag of 15 druppeltjes twee keer per dag)

van

tot

Heeft de medicatie
geholpen?

18. Indien uw kat gecastreerd (geopereerd) is:
(leeftijd in maanden)

a. Hoe oud was de kat toen hij/zij geopereerd werd?
b. Waarom is uw kat gecastreerd?
c. Is het gedrag van uw kat veranderd na de peramente castratie?
Nee

Ja, namelijk:

19. Indien u nog iets anders wilt laten weten over de medische geschiedenis van uw kat, kunt u dat
hier beschrijven:

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

C. ALGEMENE INFORMATIE
1. Heeft u eerder een kat gehad?
a. Zo ja, heeft u eerder een kat van dit ras gehad?
I. Zo ja, hebben zij ook gedragsproblemen gehad?
b. Indien u ook andere rassen hebt gehad, welke rassen?
I. Hebben zij gedragsproblemen gehad?
Nee

Ja, namelijk:

3. a. Heeft u eerder andere huisdieren dan een kat gehad?
Nee

Ja, namelijk:

b. Hebben zij gedragsproblemen gehad?
Nee

Ja, namelijk:

Nee

Ja

Nee

Ja

4. Beschrijf hier uw ideale kat:

5. Hoe reageert u op uw kat, als hij/zij zich naar uw mening misdraagt?

6. Hoe zou u het karakter van uw kat nu omschrijven?

6. Beschouwt u uw kat als (u kunt meerdere opties aanvinken):
Agressief (grommen, blazen, bijten)
Vernielzuchtig
Gehoorzaam
Hyperactief
Depressief/neerslachtig
Luidruchtig/druk/overmatige vocalisatie

Overige, namelijk:
Overige,
namelijk

7. De hoeveelste eigenaar bent u van deze kat?
1ste

2de

3de

Anders,
namelijk
Anders, namelijk

maanden

8. Hoe lang heeft u deze kat?
9. a. Is er ooit met deze kat gefokt?

Nee

b. Is het gedrag van uw kat veranderd na het fokken?
Nee

Ja, namelijk:

c. Bent u van plan om met deze kat te fokken?
Nee

Ja, namelijk:

Ja, met

(leeftijd in maanden)

10. Noteer in de tabel s.v.p. de overige huisdieren die op dit moment in uw huishouden aanwezig zijn.

Soort
& Ras

Naam

Sexe

Geholpen

Leeftijd nu
(in maanden)

Leeftijd in
uw bezit
gekomen

(in maanden)

Beschrijf chronische
medische of
gedragsproblemen

Verhouding t.o.v. de
kat (bijv. spelen, vechten,
ontwijken, overig)

11. Noteer in de tabel s.v.p. de gegevens over de leden van uw huishouden.
Totaal uren per
dag afwezig

Relatie
Naam

Leeftijd

Geslacht

(zelf, man, vrouw,
partner, dochter,
schoonmoeder enz.)

Beroep
of school

(vanwege werk,
school, sporten,
boodschappen enz.)

Langste tijd
weg (uren)

ZELF*

12. Noteer in de tabel s.v.p. of de kat agressief reageert (bijv. grommen, tanden laten zien, bijten)
op gezinsleden door ja, nee of n.v.t. in te vullen.
Door eigenaresse:
volwassen vrouw
Hanteren/verzorgen
Aaien/knuffelen
Storen tijdens rust
Bestraffen
Aan de lijn lopen
Voedsel wegpakken
Voorwerpen afpakken
Van een locatie verwijderen bijv. (venster)
bank, stoel etc.

Door eigenaar:
volwassen man

Door kind 1

Door kind 2

Door specifiek
individu (oma/opa etc.)

13. a. Hoe gedraagt uw kat zich als er bezoek komt?

a. Is het gedrag anders bij bekende mensen dan bij onbekende mensen?
Nee

Ja, namelijk:

14. Indien u nog iets anders wilt laten weten over de algemene informatie van uw kat, kunt u dat hier
beschrijven:

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

D. DE WOONOMGEVING
Huis

1. Wat voor type woning heeft u?
2. Waar woont u?

Stad

Platteland

3. Hoe zou u uw huis beschrijven?

Rustig

Levendig

4. Tot welke ruimtes heeft de kat toegang?

5. Heeft u een tuin?

Ja

Nee

a.

Zo ja, hoe groot is de tuin?

b.

Is de tuin veilig omheind?

c.

Mag de kat in de tuin?

6. Heeft u een balkon?

Ja

m2

Nee

a.

Zo ja, hoe groot is het balkon?

b.

Is het balkon veilig omheind?

c.

Mag de kat op het balkon?

m2

Anders, namelijk

Anders, namelijk

Chaotisch

7. Mag uw kat naar buiten?

Ja

Nee

Zo ja, hoe gaat uw kat naar buiten (u kunt meerdere opties aanvinken):
Vraagt om naar buiten te gaan door te miauwen of gillen of krabben aan de deur
Gaat zelf door kattenluik
Gaat door een open raam
Combi van
namelijk:
Combi
vanboven,
boven,
namelijk:
Overige, namelijk:

Overige, namelijk:

9. Hoeveel uren per dag spendeert uw kat gemiddeld buiten?
a. In de zomer
b. In de winter
10. Welke ruimte benut uw kat om buiten vrij rond te wandelen?
Blijft in de tuin

Blijft op het balkon

Gaat naar de buren

Gaat verder van huis

11. Blijft uw kat soms meerdere dagen weg?
Nee

Ik weet het niet

Ja, namelijk

12. Verdedigt (grommen, blazen, vechten) de kat haar omgeving tegen andere katten?
Nee

Ik weet het niet

Ja, namelijk

13. Indien u nog iets anders wilt laten weten over de woonomgeving van uw kat, kunt u dat hier
beschrijven:

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

E. GESCHIEDENIS VAN UW KAT

1. Geef (indien bekend) zo veel mogelijk informatie over de omstandigheden waarin de kat
is opgegroeid direct na de geboorte:
a. Nestgrootte en nestsamenstelling
I. Hoeveel vrouwelijke kittens zijn levend geboren?
II. Hoeveel mannelijke kittens zijn levend geboren?
III.

Hoeveel vrouwelijke kittens zijn doodgeboren?

VI. Hoeveel mannelijke kittens zijn doodgeboren?
b. Met of zonder moeder opgegroeid?
c. Leeftijd waarop de kitten van de moeder is gescheiden:

(leeftijd in maanden)

d. Leeftijd waarop de kitten bij de eerste eigenaar is gekomen:

(leeftijd in maanden)

e. Wilt u iets toevoegen betreffende de fokker/het nest?

(leeftijd in maanden)

2. Op welke leeftijd heeft u de kat gekregen?
3. Herkomst

Overige, namelijk
Overige,
namelijk:

4. Waar woonde de fokker/particulier?
5. Waar was het nest?

In huis

Boerderij
In een schuur

Stad

Afgelegen

Anders, namelijk:
namelijk
Anders,

6. Beschrijf de woonomgeving van het nest van de kat (verzorgd, schoon)?

7. Indien uw kat een raskat is, waarom heeft u voor dit specifieke ras gekozen?

8. Waarom heeft u deze kat uit het nest gekozen?

9. Hoe gedroeg uw kitten/kat zich toen u hem voor het eerst zag?

10. Hoe gedroegen de nestgenoten van uw kat zich toen u ze voor het eerst zag?

11. Hoe gedroeg de moederpoes van uw kat zich toen u haar voor het eerst zag?

12. Hoe gedroeg de vader van uw kat zich toen u hem voor het eerst zag?

13. Wat weet u of heeft u gehoord over het gedrag van de ouders van uw kat?

14. Wat weet u of heeft u gehoord over het gedrag van andere familieleden van uw kat?

15. Wat weet u over de fysieke gezondheid van de ouders van uw kat?

16. Wat weet u over de fysieke gezondheid van andere familieleden van uw kat?

17. Indien u nog iets anders wilt laten weten over de geschiedenis van uw kat, kunt u dat hier
beschrijven:

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

F. EERSTE LEVENSJAREN

1. Wat weet u over de fysieke gezondheid van de nestgenoten van uw kat?

2. Wat weet u over de mentale gezondheid (gedragsproblemen) van de nestgenoten van de kat?

3. Hoeveel (hoe vaak) contact heeft de kat met mensen gehad tijdens zijn/haar eerste levensjaar?

4. Hoe denkt u dat uw kat dat contact met mensen heeft ervaren?

5. Hoeveel (hoe vaak) contact heeft de kat met katten gehad tijdens zijn/haar eerste levensjaar?

6. Hoe denkt u dat de kat dat contact met katten heeft ervaren?

7. Hoe heeft u (of iemand anders) de kat zindelijk gemaakt?

8. Hoe heeft u (of iemand anders) gereageerd op ‘ongelukjes’ tijdens de zindelijkheidstraining?

9. Heeft uw kitten deelgenomen aan ‘kitten party’s’?
Nee

Ja, namelijk:

a. Zo ja, geef details over de cursus:
b. Hoe ging het?
10. Indien u nog iets anders wilt laten weten over de eerste levensjaren, kunt u dat hier beschrijven:

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

G. VOEDING

1. Wat voor soort voeding (bijv. brokjes, blikvoer, exclusief vleesvoeding) geeft u aan uw kat?

2. Van welk merk is de voeding? Geef hierbij s.v.p. de exacte naam van het product of beschrijf
het voedsel indien u dit zelf voor de kat bereidt:

3. Het voeren van uw kat:
a. Hoe vaak per dag?

keer

b. Hoeveel gram in totaal per dag?

gram

c. Welke tijdstippen?
d. Door wie wordt de kat gevoerd?
e. Waar (welke kamer, welke verdieping en waar in kamer/ruimte) wordt de kat gevoerd?

4. Krijgt uw kat ook tussendoortjes?
Nee

Ja, namelijk: (waarom,merk, hoeveelheid, wanneer)

5. Krijgt de kat daarnaast nog ander voedsel?
Nee

Ja, namelijk: (waarom,
(waarom,merk,
wanneer)
merk,hoeveelheid,
hoeveelheid,
wanneer)

6. Indien er meer dan 1 kat in uw huishouden aanwezig is, hoe voert u de katten (bijv. voert u ze
samen uit een voerbak of samen maar uit aparte voerbakken of in aparte kamers)?

7. Is de kat beschermend (verstijven, grommen, blazen, bijten, oren naar achter) ten opzichte
van voedsel en/of tussendoortjes?
Nee

Ja, namelijk:

8. Eet uw kat ook in uw afwezigheid?

Nee

Ja

9. Wat doet uw kat en waar is uw kat tijdens maaltijden van het gezin?

10. Eet uw kat voor, na of gelijk met het gezin?
Voor

Na

Gelijk met u

Het varieert

11. Ziet u enig patroon in wanneer uw kat eet en het ongewenste gedrag van uw kat?
Nee

Ja, namelijk:

12. Indien u nog iets anders wilt laten weten over de voeding van uw kat, kunt u dat hier beschrijven:

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

H. DAGELIJKSE ACTIVITEITEN

a. Slapen
1. Waar slaapt uw kat ‘s nachts op/in (bijv. mand, bench, stoel) en in welke
ruimte (bijv. woonkamer, slaapkamer)?

2. Waar slaapt uw kat overdag op/in en in welke ruimte?

3. Waar vindt u de kat normaal terug tijdens de dag?

4. Zoekt uw kat hoger gelegen plaatsen op om te rusten?
5. Is uw kat ’s nachts heel actief?
Nee

Ik weet het niet

Ja, namelijk

Nee

Ja

6. a. Maakt uw kat u ’s nachts wakker?
Nee

Ja, namelijk: (miauwen,
(miauwen,
krabben,grommen,
grommen, anders)
krabben,
anders)

b. Zo ja, hoe vaak?
c. Waarom denkt u dat uw kat dat doet?
7. Vanaf hoe laat is hij ’s morgens wakker?

uur

8. Hoe lang slaapt de kat gemiddeld per 24 uur?

uur

9. Indien u nog iets anders wilt laten weten over het slaappatroon van uw kat, kunt u dat hier
beschrijven:

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

b. Plas/poepgedrag
1. Hoeveel kattenbakken zijn er in huis?
2. Waar staan de kattenbak(ken)? Denk aan de kamer, verdieping en locatie in kamer.

3. Gebruikt uw kat de kattenbak dagelijks?
Ja

Nee, namelijk:

4. Hoe vaak schept u de viezigheid uit per
dag?
5. Hoe vaak voegt u wat vulling aan?

x per dag

x per dag

6. Hoe vaak maakt u de kattenbak(ken) volledig schoon?
(alles weggooien, schoonmaken en opnieuw vullen)

x per week

7. Hoe maakt u de kattenbak(ken) schoon?

8. Gaat uw kat soms al wel een naast de kattenbak of ergens in huis plassen of poepen?
Nee

Ja, namelijk:

9. Indien u nog iets anders wilt laat weten over het plas- en poepgedrag van uw kat, kunt u dat hier
beschrijven:

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

c. Lichaamsbeweging en spelen
1. Beschrijf s.v.p. in de tabel wat voor soort lichaamsbeweging (bijv. wandelen aan de lijn of los,
spelen, overig etc.) uw kat per dag krijgt en hoeveel?
Activiteit

Frequentie

Hoeveelheid (minuten/uren)

2. Gaat uw kat op onderzoek uit als hij/zij buiten los loopt?
3. Is uw kat speels?

Nee

4. Hoe vaak speelt u met uw kat?

Ja

Met wie

Nee

Ja

5. Is er dagelijks een vaste tijd gereserveerd om te spelen met uw kat?
Nee

Ja, namelijk: hoeveel
hoeveel
tijd
op
welke
tijdstippen
tijd
en
op
tijdstippen
hoeveel
tijd
enen
op welke
welke
tijdstippen

6. Wie begint meestal met spelen (u, de kat of iemand anders)?
7. Hoe begint het spelen?
8. Met welk type speelgoed speelt u met uw kat?

9. Hoe gaat het met spelen?

10. Komt uw kat als u hem/haar roept
Nee
Ja
  
11. Kan hij/zij trucjes uitvoeren?

Nee

  

a. Zo ja, hoe vaak gemiddeld oefent u trucjes?
b. Kan uw kat trucjes (zoals omrollen, high 5 etc.)?
Nee

  

12. Indien u nog iets anders wilt laten weten over het speelgedrag van uw kat, kunt u dat hier
beschrijven:

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

d. Krabben
1. Heeft u een krabpaal voor uw kat?

Nee

  

a. Zo ja, waar staan de krabpalen?
b. Gebruikt uw kat de krabpaal?
2. Heeft u een krabmat voor uw kat?

Regelmatig
Nee

Sporadisch

Nooit

Ja, aantal?

a. Zo ja, waar liggen de krabmatten?
b. Gebruikt uw kat de krabmat?

Regelmatig

Sporadisch

Nooit

3. Krabt uw kat(ten) op andere plekken bv. op de meubels of de inloop mat?
Nee

Ja, namelijk:

4. Indien u nog iets anders wilt laat weten over het krabgedrag van uw kat, kunt u dat hier beschrijven:

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

e. Lichaamsverzorging
1. Vertoont uw kat weerstand (weglopen, blazen, bijten, happen) als u de kat:
Nee

Ik weet het niet

Ja,namelijk
namelijk
Ja,

Nee

Ik weet het niet

Ja,namelijk
namelijk
Ja,

Nee

Ik weet het niet

Ja,namelijk
namelijk
Ja,

Nee

Ik weet het niet

Ja,namelijk
namelijk
Ja,

2. Vertoont uw kat weerstand (weglopen, blazen, bijten, happen) als de dierenarts/paraveterinair
Nee

Ik weet het niet

Ja,
Ja,namelijk
namelijk

Nee

Ik weet het niet

Ja,
Ja,namelijk
namelijk

Nee

Ik weet het niet

Ja,
Ja,namelijk
namelijk

Nee

Ik weet het niet

Ja,
Ja,namelijk
namelijk

3. Indien u nog iets anders wilt laten weten over de lichaamsverzorging van uw kat, kunt u dat hier
beschrijven:

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

f. Alleen blijven
1. a. Blijft uw kat wel eens alleen (zonder mensen) thuis?

Nee

Ja

b. Zo ja, hoe vaak is uw kat alleen thuis?
c. Hoe lang is de kat dan meestal alleen?

uur

2. Waar verblijft uw kat als er niemand thuis is (bijv. mand, slaapkamer, zitkamer, los in het huis,
achter een gesloten deur in huis, buiten los, buiten in een kattenverblijf, garage etc.)?

3. Beschrijf s.v.p. zo gedetailleerd mogelijk hoe u zich klaar maakt voor vertrek als de kat alleen
gelaten gaat worden (negeert u de kat, gaat u hem/haar opzoeken om hem/haar dag te
zeggen, of besteedt u veel aandacht aan hem/haar etc.)?

4. Hoe gedraagt uw kat zich als u of andere familieleden zich klaar maken voor vertrek?

5. Als u weg was, heeft uw kat wel eens?
Gemiauwd

Nee

Ik weet het niet

Ja

Gegromd / geblazen

Nee

Ik weet het niet

Ja

Behoeftes binnenshuis gedaan

Nee

Ik weet het niet

Ja

Iets kapot gemaakt of beschadigd

Nee

Ik weet het niet

Ja

6. a. Welke afspraken zijn er gemaakt voor de kat als u een tijdje van huis bent (bijv. op reis)?

b. Waar is de kat dan?
c. Hoe gaat het dan met de kat?
d. Hoe is zijn/haar gedrag als u terugkomt?
7. Indien u nog iets anders wilt laten weten over het alleen blijven van uw kat, kunt u dat hier
beschrijven:

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

g. Jagen
1. Vangt uw kat soms prooien?

Ja

Zo ja, brengt hij/zij ze dan mee in huis?
2. Welke type prooi vangt hij/zij dan?

Nee
Regelmatig

Zelden

Nooit

3. Indien u nog iets anders wilt laten weten over het jaaggedrag van uw kat, kunt u dat hier beschrijven:

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

h. Interactie met anderen
1. Hoe gedraagt uw kat zich (bijv. verstopt zich, is nieuwsgierig etc.) als er bezoekers komen?

2. Is het gedrag verschillend tussen gezinsleden en niet-gezinsleden?
Nee

Ja, namelijk:

3. Gaat uw kat snel naar nieuwe mensen toe?
Nee

Ja, namelijk:

4. Heeft uw kat ooit iemand gebeten?
Nee

Ja, namelijk:

5. Beschrijf de reactie van uw kat in de volgende situaties (bijv. goed/prima, weglopen of verstoppen,
zijn samen, onbekend, overig etc.):
In huis
Bekende man
Bekende vrouw
Bekende kinderen

Buitenshuis

In huis

Buitenshuis

Onbekende man
Onbekende vrouw
Onbekende kinderen
Bekende honden
Onbekende honden
Bekende katten
Onbekende katten

6. Indien u nog iets anders wilt laten weten over de interactie van uw kat met anderen, kunt u dat hier
beschrijven:

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

i. Routine
1. Beschrijf een typische dag in het leven van uw kat gedurende de week (bijv. als volwassenen aan
het werk zijn en kinderen op school zijn):

2. Beschrijf een typische dag van uw kat gedurende het weekend (bijv. als volwassenen en
kinderen thuis zijn):

3. Indien u nog iets anders wilt laten weten over de routine van uw kat, kunt u dat hier beschrijven:

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

j. Overige informatie
1. Volgt de kat u continu in huis, waar u ook heen gaat?
Nee

Ja, namelijk:

2. Is de kat in huis bang voor:
De stofzuiger

Nee

Ja

Onweer

Nee

Ja

Harde geluiden

Nee

Ja

Bezoek

Nee

Ja

Onverwachte gebeurtenissen

Nee

Iets anders

Nee

Ja,namelijk
namelijk
Ja,
Ja, namelijk

Ja, namelijk

3. Is de kat buitenshuis bang voor iets?
Nee

Ja, namelijk:

4. Wat doet uw kat als de deurbel gaat?

5. Gedraagt uw kat zich in huis anders dan buitenshuis?

(bijv. is banger binnenshuis dan buitenshuis of agressiever buitenshuis dan binnenshuis)

6. Waar rent uw kat achter aan?
Nee

Ja

Weet ik niet

Nee

Ja

Weet ik niet

Nee

Ja

Weet ik niet

Nee

Ja

Weet ik niet

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

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

I. U EN UW KAT

1. Hoe zou u de relatie met uw kat omschrijven?
a. Volwassen eigenaresse:
b. Volwassen eigenaar:
c. Uw kinderen:

2. Hoe voelt u zich bij het huidige gedrag van uw kat?
a. Volwassen eigenaresse:
b. Volwassen eigenaar:
c. Kinderen:
3. Hoe zou u uw kat idealiter willen zien?

4. Maakt u zich zorgen dat u het primair gedragsprobleem van uw kat zelf veroorzaakt heeft?
Nee

Ja, namelijk:

5. Voelt u zich schuldig over dit probleem?
Nee

Ja, namelijk:

6. Heeft u er over nagedacht om een andere woonplek voor uw kat te zoeken?
Nee

Ja, namelijk:

7. Wanneer zou u euthanasie in overweging nemen?

8. Wat zijn uw verwachtingen betreffende veranderingen?

9. Wilt u nog iets toevoegen betreffende uw kat en zijn/haar gedrag?

10. Indien u nog iets anders wilt laat weten over uw relatie met uw kat, 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. Indien u een verslag heeft van een
gedragstherapeut, ontvang ik dit ook graag via deze e-mail.
Vraag s.v.p. ook uw dierenartspraktijk om het patiëntdossier op te sturen. Dit is ook nodig als u
denkt dat uw kat geen gezondheidsprobleem heeft.
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