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Syndroom van Cushing: Vragenlijst Levenskwaliteit
Door deze vragenlijst in te vullen, helpt u uw dierenarts inzicht te krijgen in de vooruitgang van uw hond
en wat het effect van de Vetoryl behandeling is op de kwaliteit van leven van uw hond.

Informatie over u en uw hond.
Datum van vandaag

/

/

Uw achternaam
Geslacht van de hond

Naam van uw hond
Mannelijk

Is hij/zij gecastreerd/gesteriliseerd?

Vrouwelijk
Ja

Nee

Hoe oud is uw hond?

jaar

maanden

Wat is het ras van uw hond?
Wanneer heeft uw hond voor het laatst een Vetoryl-capsule gekregen?

(exacte tijd en datum)

Hoe vaak geeft u Vetoryl per dag?
Welke sterkte van de Vetoryl-capsules geeft u uw hond?

mg

Hoe vaak bent u in de afgelopen 28 dagen vergeten Vetoryl aan de hond te geven? (Graag het bijbehorende vakje aanvinken)
Geen
Eens per maand
Vaker dan eens per maand, maar minder dan eens per week
Eens per week
Vaker dan eens per week

Geeft u uw hond nog andere medicijnen op dit moment? Zo ja, graag specificeren welke.

Syndroom van Cushing: Vragenlijst Levenskwaliteit
Informatie over de laatste 4 weken
1) Drinken. Vindt u dat uw hond:
Minder drinkt dan normaal
Normaal drinkt
Meer drinkt dan normaal (bijvoorbeeld 1-2 keer meer dan normaal)
Veel meer drinkt dan normaal
2) Plassen. Denkt u dat de hoeveelheid of regelmaat van het plassen:
Minder is dan normaal
Normaal is
Meer is dan normaal (bijvoorbeeld 1-2 keer meer dan normaal)
Veel meer is dan normaal

3) Eetlust. Zou u de eetlust van uw hond omschrijven als:
Zeer slecht (d.w.z. weinig of helemaal niet eten)
Slecht (d.w.z. eet een kleine hoeveelheid voer, maar moet wel aangemoedigd worden)
Normaal
Groter (d.w.z. de hond eet al het voer snel op en wil zelfs meer)
Veel groter (d.w.z. dat de hond altijd grote trek lijkt te hebben)
4) Overgeven en diarree. Hoe vaak moet uw hond overgeven of heeft hij/zij last van diarree?
 een last van overgeven of diarree
G
Eén keer last gehad van overgeven of diarree
Vaker last gehad van overgeven of diarree, maar niet dagelijks
Elke dag last gehad van overgeven of diarree
5) Lichaamsbeweging. Hoe actief is uw hond?
Blijft de hele tijd op dezelfde plaats liggen
Gaat wel mee uit en speelt soms
Is zeer actief, rent graag los, maar wordt wel moe
Is onvermoeibaar!
6) Huid en vacht. Hoe zou u de conditie van de huid en vacht van uw hond omschrijven?
 eer slecht (d.w.z. een dunne vacht, kale plekken, dof haar)
Z
Slecht (d.w.z. redelijk dunne vacht, dof haar)
Redelijk (d.w.z. geen kale plekken, iets doffe vacht)
Zeer goed (d.w.z. dikke vacht, glanzend, geen roos)
7) Andere problemen. Heeft uw hond last van de volgende kenmerken?
 aker dan eens per week trillen/schudden/spiertrekkingen
V
Aanhoudend hijgen, ook zonder inspanning
Pijn (waar dan ook)
Moeite met bewegen
Depressie (niet alert / slaapt de hele tijd)
8) Algemeen. In welke mate heeft uw huisdier nog plezier in het leven?
 oelt zich meestal ellendig
V
Heeft meer slechte dan goede dagen
Is meestal blij, maar heeft ook soms slechte dagen
Is altijd blij
9) Totaalbeeld. Hoe goed reageert uw hond op de huidige behandeling van het syndroom van Cushing?
 ijn hond heeft meer symptomen dan voor de behandeling
M
Er is geen verschil met voor de behandeling
Er is enige verbetering opgetreden sinds het begin van de behandeling
Mijn hond is weer bijna de oude
Als ik van niets wist, zou ik denken dat er op dit moment niets aan mijn hond mankeert
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De vragen begrijpen
1. Drinken
Deze vraag gaat over de waterinname van uw hond als u de laatste vier weken vergelijkt met het normale drinkpatroon.
“Normaal” betekent de waterinname voordat hij/zij de diagnose van het syndroom van Cushing kreeg en tevens, wat
belangrijker is, voordat hij/zij symptomen van de aandoening kreeg. Denk terug aan de tijd dat hij/zij jongvolwassen was
en vergelijk het huidige drinkpatroon daarmee. Het kan handig zijn om twee of drie keer precies te meten hoeveel water
hij/zij gedurende 24 uur drinkt, zodat u en uw dierenarts een goed overzicht hebben.
2. Urineren
Deze vraag gaat over de hoeveelheid urine die uw hond produceert en de regelmaat waarmee uw hond gedurende de
laatste vier weken heeft geplast. “Normaal” betekent de hoeveelheid urine en de regelmaat van het plassen voordat
hij/zij de diagnose van het syndroom van Cushing kreeg en tevens, wat belangrijker is, voordat hij/zij symptomen van
de aandoening kreeg. Denk terug aan de tijd dat hij/zij jongvolwassen was en vergelijk de huidige hoeveelheid
geproduceerde urine en aantal keer dat hij/zij urineert per dag daarmee.
3. Eetlust
Deze vraag gaat over de eetlust van uw hond van de laatste vier weken. “Normaal” betekent de eetlust voordat hij/zij
de diagnose syndroom van Cushing kreeg en tevens, wat belangrijker is, voordat hij/zij symptomen van de aandoening
kreeg. Het is belangrijk dat u naar de eetlust kijkt en niet naar de hoeveelheid voer dat uw hond binnenkrijgt. Denk terug
aan de tijd dat hij/zij jongvolwassen was en vergelijk de eetlust van destijds met die van vandaag. Het kan zijn dat uw
hond dezelfde hoeveelheid voer krijgt als voorheen, maar dat bijvoorbeeld de snelheid waarmee hij/zij het voer eet
veranderd is of dat hij/zij vaker dan voorheen om eten/snacks bedelt.
4. Overgeven en diarree
Deze vraag gaat over de frequentie van overgeven of diarree gedurende de laatste vier weken. Diarree wordt omschreven
als een verandering in de samenstelling van de stoelgang (zachter dan normaal of vloeibaar).
5. Lichaamsbeweging
Deze vraag gaat over het vermogen van uw hond om te bewegen als u de laatste vier weken vergelijkt met de normale
lichaamsbeweging. “Normaal” is de duur van de activiteit of het niveau van inspanning voordat de diagnose werd gesteld
en, wat belangrijker is, voordat hij/zij symptomen van het syndroom van Cushing kreeg.
6. Huid en vacht
Deze vraag gaat over de kwaliteit en het uiterlijk van de huid en vacht van uw hond (hoeveelheid haar) als u de laatste
vier weken vergelijkt met normaal. De conditie betekent of de vacht dof, normaal of glanzend is en of het droog,
normaal of vettig is. “Normaal” is hoe de huid en vacht eruit zag voordat de diagnose werd gesteld en, wat belangrijker
is, voordat hij/zij symptomen van het syndroom van Cushing kreeg. Het kan lastig zijn om u te herinneren hoe de vacht
er precies uitzag. Daarom kan het handig zijn om de huidige vachtkwaliteit te vergelijken met foto's die genomen zijn toen
de hond nog een gezonde, volwassen hond was.
7. Andere problemen
Lees alle onderstaande antwoorden door en vink de mogelijkheden aan die van toepassing zijn op uw hond gedurende de
afgelopen vier weken. Als uw hond thuis geen van de beschreven symptomen heeft, vink dan “geen van bovenstaande” aan.
8. Algemeen
Lees alle onderstaande antwoorden door en vink de mogelijkheden aan die van toepassing zijn op uw hond gedurende
de afgelopen vier weken.
9. Totaalbeeld
Deze vraag gaat over de algehele indruk die u tot nu toe krijgt van uw hond als reactie op de behandeling met Vetoryl.
Vergelijk uw hond met de tijd voordat de diagnose van het syndroom van Cushing werd gesteld en,
wat belangrijker is, voordat hij/zij symptomen van de aandoening kreeg.
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