Huidklachten
Uw naam: .............................................. Adres: …………………………………………....
Naam huisdier: ………………………..
Diersoort: …….........
Ras: ………………………
Geboortedatum huisdier: … - … - ……

Probeer zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Als u er niet uitkomt zal de dierenarts de
vragen verder met u doornemen!

Kaalheid
Is de kaalheid links en rechts symmetrisch:
Lichaamsverdeling: rug / buik / hele lichaam / …
Zijn de haren makkelijker uit te trekken? ja / nee
Valt er typisch een bepaalde haarkleur uit? ja / nee. Zo ja, welke kleur(en): …
Dunt de hele vacht uit? ja / nee
Is er restvacht: ja / nee
Heeft restvacht afwijkende structuur?: …
Is er haarverkleuring (bv. zwart naar grijs: ja / nee)
Aspect van de kale huid: normaal / ruw / schilferig / afwijkende kleur of pigmentatie: ….
Op welke leeftijd is de haaruitval ontstaan? …
Hoe is de kaalheid verlopen (bv geleidelijk, snel, cyclisch normaal, seizoensgebonden, …)?…
Ingestelde therapie en resultaat:

Jeuk
Hoeveel jeuk is er? Gebruik het formulier Jeukscore (pdf)
Lichaamsverdeling van de jeuk (bv. staart, oren, rug, overal, …):
Op welke leeftijd zijn de jeukklachten ontstaan? …
Hoe is de jeuk verlopen (bv geleidelijk, snel, cyclisch normaal, seizoensgebonden, …)?…
Ingestelde therapie en resultaat:

Atopische Dermatitis scorelijst:
1. leeftijd bij aanvang <3j: ja / nee
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(meestal) binnenshuis gehouden: ja / nee
goede reactie op corticosteroïden: ja / nee
chronische of regelmatige infecties met gisten: ja / nee
voorvoetjes betrokken: ja / nee
oorschelpen betrokken: ja / nee
oorranden niet betrokken: ja / nee
rug/lendenen niet betrokken: ja / nee

Uw huisdier wordt
… x per jaar ontwormd, met product: …
… x per jaar ontvlooid, met product: …
U heeft wel / geen andere huisdieren/regelmatige contactdieren (bv. een oppas dier)?
- Indien wel: deze worden
… x per jaar ontwormd, met product: …
… x per jaar ontvlooid, met product: …
- Indien wel: deze hebben wel / niet klachten van kaalheid / jeuken.

