
Z.O.Z.  

Datum: 
 
OK: 

 
Pre-anesthetische vragenlijst kat 
 
Vandaag gaat uw kat onder narcose. Om een zo goed mogelijk beeld van de gezondheid van 
uw kat te krijgen, willen wij u vragen om onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te 
vullen. Aan de hand van uw antwoorden kan er bepaald worden of de narcose aangepast 
moet worden.  
 
Daarnaast heeft het onze voorkeur om voor de narcose een bloedonderzoek uit te voeren, 
om de status van onder andere de lever en de nieren te controleren. De lever en de nieren 
zijn belangrijke organen om de narcosemiddelen af te breken. Als deze organen minder goed 
werken heeft dit invloed op de narcose. Een pre-anesthetische bloedonderzoek bieden wij u 
aan voor € 81,50.  
 
1. Wilt u dat er bloed wordt afgenomen voor pre-anesthetisch onderzoek bij uw kat? 
O Nee 
O Ja 
 
2. Hoe is het uithoudingsvermogen van uw kat?  
Hij/zij: 
O speelt nooit      O slaapt de hele dag  
O heeft regelmatig “het dolle kwartiertje”  O speelt elke dag 
O is hele dagen van huis     O ________________________________ 
 
3. Is uw kat in het laatste half jaar ziek geweest? 
O Nee 
O Ja, namelijk:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Is uw kat afgelopen maand veel afgevallen? 
O Nee 
O Ja 
 
5. Hoe is de eetlust van uw kat? 
O Goed 
O Verminderd 
 
6. Heeft uw kat in de laatste twee weken overgegeven? 
O Nee 
O Ja, namelijk ________ keer 
- Zo ja, hoe zag dit er uit? ___________________________________________________  
 
7. Wanneer heeft uw kat voor het laatst gegeten? 
___________________________________________________________________________ 

 
Patiëntensticker 



 
8. Heeft uw kat diarree? 
O Nee 
O Ja 
- Zo ja, sinds wanneer? ____________________________________________________ 
Hoe dun is de ontlasting?    O Pasta-achtig  O Waterdun 
Heeft u er ook bloed of slijm bij gezien?  O Bloed  O Slijm  O Beide 
 
9. Is uw kat meer gaan drinken en/of plassen? 
O Nee 
O Ja, namelijk ________________________________________________________________ 
 
10. Is uw kat wel eens benauwd/ kortademig? 
O Nee 
O Ja 
 
11. Hoest uw kat wel eens? 
O Nee 
O Ja 
- Zo ja, hoe vaak wanneer? _____________________________________________________ 
Hoest hij/zij ook wat op? _______________________________________________________ 
 
12. Valt uw kat wel eens flauw? 
O Nee 
O Ja 
 
13. Heeft uw kat epilepsie? 
O Nee 
O Ja 
 
14. Is uw kat eerder onder narcose geweest? 
O Nee 
O Ja 
- Zo ja, hoe is dit verlopen? _________________________________________________ 
 
15. Krijgt uw kat momenteel medicijnen? 
O Nee 
O Ja, namelijk________________________________________________________________ 
Zo ja, wanneer heeft uw kat uw voor het laatst deze medicijnen gekregen?   
___________________________________________________________________________ 
 
 
Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn van de risico’s van de narcose die mijn kat zal 
ondergaan en geef ik toestemming voor de operatie van mijn dier.  
 
Naam      Handtekening 
 
 
________________________  ________________________ 


