
Enquête chronisch nierfalen bij de kat

Katten met nierfalen kunnen zich in verschillende stadia bevinden, stadium 1 t/ m 4.
In stadium 1 lijkt er niks aan de hand te zijn. De kat heeft geen symptomen.
In stadium 2 valt op dat de kat meer dr inkt, meer plast, minder actief is, overgeeft en
afvalt.
In stadium 3 kan de kat nog steeds overgeven,vermageren,meer dr inken en meer
plassen.De eetlust wordt minder , waardoor de kat minder goed eet. Ook is in een kat in
dit stadium minder actief.
In stadium 4 hebben katten een slechte eetlust, geven over , vermageren en de vacht
wordt slechter .Ook dr inken en plassen katten in dit stadium meer en zijn ze minder
actief.

1. In welk stadium van nierfalen denkt u dat uw kat zich bevindt:
o Stadium 1
o Stadium 2
o Stadium 3
o Stadium 4

2. Weet u wat het belang is van deze onderverdeling in verschillende stadia?
o Ja, dat is uitgelegd door de dierenarts
o Ja, dat heb ik zelf opgezocht op internet
o Nee,maar ik zou het wel willen weten
o Nee,maar het lijkt me niet belangrijk

3. Welke symptomen heeft uw kat op dit moment:
o Meer dr inken
o Meer plassen
o Minder actief
o Minder eten
o Overgeven
o Afvallen
o Zwak en/ of suf
o Onrust, snelmiauwen

4. Heeft u een speciaal nierdieet geprobeerd voor uw kat?
o Ja, en mijn kat kr ijgt dit nog steeds
o Ja,maar ik ben hiermee gestopt
o Ja,maar mijn kat lustte dit niet
o Nee,omdat de kosten te hoog zijn
o Nee,omdat mij niet is ver teld dat dit belangrijk is voor katten met nierproblemen
o Nee,vanwege een andere reden:



5. Welk merk voer kr ijgt uw kat nu:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Heeft u uw kat weleens medicijnen (pillen, drankjes) gegeven?
o Ja, dit lukt goed bij mijn kat
o Ja,maar dit lukte niet goed
o Nee,mijn kat heeft nooit medicijnen nodig gehad
o Nee,omdat:

7. Krijgt uw kat medicijnen om de nierfunctie zolang mogelijk te behouden?
o Ja, namelijk;
o Nee, ik heb dit wel geprobeerd maar vind het lastig om medicijnen toe te dienen
o Nee,omdat de kosten te hoog zijn
o Nee,dit is nog niet nodig/ niet voorgesteld door de dierenarts

8. Hoe vaak laat u uw kat controleren bij de dierenarts?

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Weet u of het belangrijk is om katten met nierproblemen regelmatig te laten
controleren?
o Ja, dit is mij uitgelegd door de dierenarts
o Ja, dit heb ik gelezen op internet/ gehoord van anderen/ ergens anders gelezen
o Nee

10. Is bij uw kat weleens de bloeddruk gemeten?
o Ja
o Nee,dit is niet voorgesteld door de dierenarts
o Nee, ik vind dit te stressvol voor mijn kat
o Nee,dit lijkt mij niet nodig
o Nee,omdat de kosten te hoog zijn

11. Is er weleens ur ine van uw kat onderzocht?
o Ja
o Nee,het is mij niet gelukt om urine op te vangen
o Nee,dit is niet voorgesteld door de dierenarts
o Nee,dit lijkt mij niet nodig
o Nee,omdat de kosten te hoog zijn



12.Wat wilt u bereiken als u uw kat laat behandelen voor zijn/ haar nierprobleem?
o Verminderen van de symptomen, namelijk verminderen van:
o Een betere kwaliteit van leven
o Een langere leven
o Ik vind dat behandeling alleen zinvol is als nierprobleemdaarmee geneest.

13.Bent u op de hoogte van de nieuwste inzichten met betrekking tot het behandelen
van nierpatiënten?
o Ja, via mijn dierenarts
o Ja, via het internet
o Nee,maar ik zou wel meer willen weten
o Nee, en ik heb hier ook geen behoefte aan

14.Komt u donderdag27 november 19:45 naar de gespreksavond,op onze praktijk op
de Uiterwaardenstraat 109?

o Ja,met………….. personen
o Nee


