De ziekte van Cushing

Vragenlijst over de levenskwaliteit

Datum volgend controlebezoek:

Door deze vragenlijst in te vullen net voor uw volgend controlebezoek
helpt u uw dierenarts om beter in te schatten of de behandeling vordert
en hoe het met uw hond gaat.
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Informatie over u en uw hond
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De naam van uw hond

Uw naam
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Ja

Nee

Leeftijd van uw hond

Ras
Wanneer heeft uw hond voor het laatst zijn medicatie voor de ziekte van Cushing gekregen? (exacte datum en tijdstip)

Hoeveel maal per dag krijgt uw hond deze medicatie?
Heeft uw hond in de laatste 28 dagen soms zijn medicatie niet gekregen? (kruis aan wat past)
Nee, mijn hond heeft zijn medicatie elke dag gekregen
1 maal vergeten
Meer dan 1 maal vergeten, maar minder dan 1 maal per week
1 maal per week vergeten
Meer dan 1 maal per week vergeten
Krijgt uw hond nog andere medicatie dan deze voor de ziekte van Cushing?
Indien ja, gelieve hieronder te noteren welke medicatie uw hond krijgt.

Een beetje uitleg bij de vragenlijst
Als er gevraagd wordt naar informatie over drinken, plassen, eetlust en beweging dan is
het de bedoeling dat u vergelijkt met de situatie voordat uw hond de ziekte van Cushing
had en daar de symptomen van vertoonde. Probeer terug te denken aan die periode en
vergelijk de toestand van vandaag daarmee als u de vragenlijst invult.
Bij het vergelijken van het drinkpatroon kan het soms nuttig zijn om te noteren hoeveel
uw hond precies heeft gedronken op 24 u en dit mee te delen aan uw dierenarts.
Bij vragen, onduidelijkheden of twijfels over deze vragenlijst of de toestand van uw hond:
contacteer uw dierenarts.

Zie ommezijde voor vervolg

Informatie over de laatste 4 weken
Drinken – vindt u dat uw hond:
Minder drinkt dan normaal
Normaal drinkt
Meer drinkt dan normaal (bijvoorbeeld 1-2 maal meer)
Veel meer drinkt dan normaal
Plassen – wat vindt u van het het volume of het aantal keer dat uw hond plast?
Plast minder
Plast normaal
Plast meer
Plast veel meer
Eetlust – hoe zou u de eetlust van uw hond beschrijven?
Heel slecht (eet niet of bijna niets)
Slecht (eet een beetje, maar heeft aanmoediging nodig)
Normaal
Meer eetlust (eet alles heel snel op en wil nog meer)
Veel meer eetlust (ziet er constant hongerig uit)
Braken en diarree – hoe vaak heeft uw hond gebraakt of diarree gehad?
Geen enkele keer
1 maal braken of diarree
Meer dan 1 maal braken of diarree, maar niet elke dag
Elke dag braken of diarree
Beweging – hoe actief is uw hond?
Ligt bijna de hele dag neer
Hij gaat mee wandelen en speelt af en toe
Heel actief, loopt graag los, maar wordt wel moe
De hond is nooit moe!
Huid en vacht – hoe zou u de vacht en huid van uw hond omschrijven?
In heel slechte staat (bv. dunne huid en vacht, kale plekken, glanst niet)
In slechte staat (bv. beetje dunnere huid en vacht, doffe glans)
In redelijke staat (bv. geen kale plekken en iets doffere glans)
In goede staat (bv. een dikke vacht, glanzend, geen schilfers)
Andere problemen – Heeft uw hond last van één van de volgende problemen?
Beven/schudden/samentrekkingen van de spieren meer dan 1 maal per week
Constant hijgen, zelfs in rust
Pijn
Moeite om te bewegen
Depressief (niet alert / veel slapen)
Algemeen – Heeft u het gevoel dat uw hond zich goed voelt?
Voelt zich meestal niet goed
Heeft meer goede dan slechte dagen
Voelt zich meestal goed, maar heeft soms een slechte dag
Voelt zich altijd goed
Behandeling – welk gevoel heeft u over het algemeen bij de behandeling voor de ziekte van Cushing?
Mijn hond heeft meer problemen dan voor de behandeling
Ik zie geen verschil voor of na de behandeling
Ik zie een beetje verbetering sinds de start van de behandeling
Mijn hond is zo goed als terug normaal
Er is niks meer te merken aan mijn hond, het gaat goed
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