
VRAGENLIJST SENIOR KAT en HOND  

 
Vanaf de leeftijd van 11 jaar is uw kat een senior. En bij de hond spreken we vanaf de 

leeftijd  7 – 12 jaar (kleine rassen) en 5 – 8 jaar (grote rassen) van een seniordier. 

Vaak wordt gedacht dat als een ouder dier meer slaapt of bijvoorbeeld niet meer op de 

bank kan springen, dat dat gewoon de leeftijd is. Het tegendeel is waar.  

Met toenemende leeftijd kunnen diverse aandoeningen optreden, die uw huisdier last 

geven maar die prima te behandelen zijn, mits op tijd ontdekt. Dit verlengt de 

levensduur en kwaliteit van leven van uw huisdier. Wij vragen u daarom onderstaande 

lijst in te vullen en mee te brengen als u voor vaccinatie komt. 

 

Is minder geneigd om ergens op of af te springen ja nee misschien 

Springt alleen op en van lage hoogtes    

Is soms stijf bij bewegen, loopt stijfjes, staat moeilijk op na liggen    

Is minder beweeglijk/minder actief dan voorheen    

Is actiever dan voorheen    

Heeft tekenen van mank lopen of verlamming, doorzakken door 

achterhand 

   

Gaat met moeite door het kattenluik    

Heeft moeite met traplopen, gaat minder vaak naar boven/ 

beneden 

   

Miauwt/piept bij optillen    

Plast/ontlast vaker buiten de kattenbak    

Verzorgt zichzelf minder goed (wassen etc)    

Heeft minder interactie met mij    

Speelt minder met andere dieren/speeltjes    

Slaapt meer en/of is minder actief    

Kat:Gilt en schreeuwt soms zonder reden 

Hond: meer blaffen/piepen/janken 

   

Vergeet dingen    

Is ’s nachts heel hard gaan miauwen     

Is angstiger dan anders    

Is meer teruggetrokken dan anders, verstopt zich     

Is agressiever dan anders    

Begroet me niet meer als ik thuiskom    

Drinkt meer dan anders    

Drinkt minder dan anders    

Plast meer dan anders    

Heeft moeite met ontlating maken    

Is afgenomen in lichaamsgewicht    

Is aangekomen in lichaamsgewicht    

Eet meer dan anders/eetlust toegenomen    

Eet minder dan anders/eetlust afgenomen    

Kan moeilijk kauwen, laat brokken uit de bek vallen    

Braakt regelmatig    

Heeft regelmatig diarree    

Ziet minder goed    

Hoort minder goed    

Heeft een stinkende adem    

Bultjes, zwellingen aanwezig, huid- of andere vachtproblemen    

Veranderingen in gedrag    

 


