
Vragenlijst Senior Pakket Kat  

Naam eigenaar:    ………………………………………………………… 

Naam kat:             ………………………………………………………… 

Leeftijd kat:          ………………………………………………………… 

Datum:                  ………………………………………………………… 

1) Plast uw kat meer dan voorheen/ Is de kattenbak natter?     Ja / Nee 

2) Plast of poept uw kat weleens naast de bak?      Ja / Nee  

 Zo ja: kunt aangeven hoe vaak en waar?  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3) Heeft uw kat een goede eetlust?       Ja / Nee  

Zo ja; is dat veel meer dan u gewend bent van de kat?    Ja / Nee 

4) Drinkt uw kat meer dan voorheen?       Ja / Nee  

Zou u bij twijfel 24 uur lang water willen meten? 

5) Lijkt uw kat stram?         Ja / Nee 

6) Loopt uw kat moeilijker of heeft zij/hij moeite met springen?   Ja / Nee 

7) Is uw kat aan het afvallen?        Ja / Nee 

8) Heeft uw kat een goede vachtverzorging?      Ja / Nee 

9) Braakt uw kat regelmatig?        Ja / Nee 

10)   Zo ja; hoe vaak?   …………………………………………………………  

  Hoe ziet het eruit?   ……………………………………………….. 

11) Hoe is de ontlasting van uw kat?    Hard / Normaal / Zacht / Diarree 

12) Is uw kat soms agressief?        Ja / Nee 

zo ja: wanneer en hoe vaak? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

13) Slaapt uw kat meer dan normaal?         Ja / Nee 

14) Is uw kat erg angstig?         Ja / Nee 
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Heeft u zelf nog op of aanmerkingen over uw kat dan kunt u die hier onder noteren. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Tips om urine op te vangen: 

Stap 1:      Haal de kattenbak helemaal leeg en maak deze goed schoon  
Stap 2 :     Doe in de kattenbak plastic reepjes van een tas/vuilniszak zodat uw kat erin kan graven.  
                 Een andere optie is Katkor, dit zijn korrels die urine niet absorberen. Deze kunt u bij  
                 de kliniek kopen. 
Stap 3:     Doe de urine in een goed schoongemaakt bakje (grondig afwassen of schoon uit de   
                vaatwasser) en neem deze mee naar de praktijk.   
                U kunt de urine in de koelkast bewaren gedurende 6-8 uur, maar het liefst ontvangen  
                we de urine direct.
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