
 
Checklist voor de oudere kat 
 
Vink, omcirkel en/of vul in onderstaande vragenlijst aan wat voor uw kat van toepassing is. De dierenarts 
zal de ingevulde lijst vervolgens met u bespreken en zo achterhalen welke aandachtspunten er zijn.  
 
Eetlust en manier van eten  

□ Toename eetlust  

□ Afname eetlust  

□ Veranderd eetgedrag: trager eten/ brokjes uit de bek laten vallen / slechts een kant kauwen / 
natvoer liever dan brokjes / kwijlen.  

 
Drinken 

□ Toename drinken.  

□ Op andere plaatsen drinken (uit de kraan / vaas / toilet etc.).  

 
Urine en plassen 

□ Toename plassen / nattere kattenbak. 

□  Plassen buiten de kattenbak.  

 
Ontlasting en stoelgang  

□ Verandering van kleur / geur / hoeveelheid / consistentie (bv. dunner of steviger) . 

□ Toename van aantal keer ontlasting.  

□ Persen op de ontlasting.  

□ Ontlasting buiten de kattenbak.  

 
Braken 

□ Frequentie van braken: ………………………………………………………………… 

□ Aard en kleur van het braaksel (haarballen/gal/voedsel):………………………………….. 

 
Geur van de adem 

□ Vieze geur uit bekje. 

□ Tandsteen. 

□ Rood tandvlees.  

 
Lichaamsgewicht 

□ Toename. 

□ Afname. 

□ Gewicht op dit moment ………………kg. 

 
 
 
 
 



 
 
Vacht en huid  

□ Slechtere vacht: minder glanzend / mottig / kale plekken / meer verharen.  

□ Bultjes / andere veranderingen van de huid.  

 
 
Luchtwegen en ademhaling  

□ Snellere ademhaling.  

□ Hoesten.  

□ Niezen / neusuitvloeiing.  

 
Beweeglijkheid  

□ Kreupelheid / stijf lopen / geen trap meer lopen of hier moeite mee hebben / niet meer op de bank,  
tafel of vensterbank springen of dit via een opstapje doen.  

□ Minder spelen / meer slapen.  

□ Minder snel en minder vaak begroeten eigenaar / niet meer graag opgetild worden.  

□ Zichzelf minder wassen.  

 
Energieniveau  

□ Slomer.  

□ Rusteloos / hyperactief. 

 
Gedrag / bewustzijn  

□ Humeurig  

□ Pijnuitingen  

□ Meer miauwen (’s nachts) / doelloos rondjes lopen / niet meer herkennen van mensen / angstiger 
zijn / minder graag interactie met eigenaren en bezoek  

 
Zicht en gehoor  

□ Minder zicht / blind 

□ Minder gehoor / doof  

 
Huidige voeding en eventuele supplementen en medicatie  
(Voor zover nog niet bekend bij PDC) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Contactgegevens: 
Telefoon : 06-15054151 
E-mail : info@pdc-berkel.nl 

 


