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Vragenlijst 

Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande vragenlijst zorgvuldig in te vullen en naar ons terug te 
mailen: 

Achternaam eigenaar: Diernaam: 

Zo ja, welke lichamelijke gebreken of aandoeningen ? 

Gebruikt uw huisdier medicatie? 

Zo ja, welke medicatie, welke dosering en hoe vaak geeft u deze medicatie? Neem contact met 
ons op of de medicatie de dag van de operatie gegeven moet worden.

Is uw huisdier ooit eerder onder narcose geweest? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden? 

Heeft uw huisdier last van allergieën of is er ooit een allergische reactie opgetreden? 

Zo ja, waarvoor? 

Heeft uw huisdier op dit moment lichamelijke klachten? Denk aan ziek zijn, vermageren, braken, diarree 
of hoesten? 

Zo ja, wat voor klachten? 

JA NEE

JA NEE

JA NEE

Heeft uw huisdier lichamelijke gebreken of aandoening(en)? Denk hierbij aan bijvoorbeeld hart-, 
lever-, of nierziekten, diabetes, epilepsie etc.  JA NEE

JA NEE

Tijd en datum van wanneer de medicatie voor het laatst gegeven is: 
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Op welk telefoonnummer kunnen wij u bereiken na de operatie? 

Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. 

Heeft u nog vragen over de operatie of de revalidatieperiode? JA NEE

Bent u op de hoogte van de risico’s van de narcose, zoals beschreven in de voorzorgs brief?

JA NEE

Wilt u dat wij een pre-anesthetisch bloedonderzoek uitvoeren? Wij kijken hierbij of de 
bloedwaarden van de lever en nieren normaal zijn. Dit zijn de organen die de narcose 
verwerken. Ons advies is om een bloedonderzoek uit te voeren als uw dier lichamelijke 
klachten heeft of ouder is dan 8 jaar. 

JA NEE

Evidensia Dierenziekenhuis Het Noorden | Noorddijkerweg 26 A, 9734 AT Groningen | 
050-20 50 160 | info@edz-hetnoorden.nl 

mailto:info@edz-amsterdam.nl
mailto:info@edz-amsterdam.nl
http://www.edz-amsterdam.nl/

	Zo ja zijn er bijzonderheden te melden: 
	Zo ja waarvoor: 
	JA 0 Nee 0: 
	Text1: 
	Text2: 
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	Text19: 
	Text20: 
	Text3: 
	Text4: 
	2: Off
	1: Off
	ons op of de medicatie de dag van de operatie gegeven moet worden: 
	JA: Off
	nee: Off
	ja: Off
	nee geen bloed: Off


