✓HEEFT MIJN HOND OSTEOARTROSE?
OSTEOARTHRITIS CHECKLIST

Naam hond:

Dog’s Name:
NaamYour
eigenaar:
Your Name:

ELKE HOND KAN OSTEOARTROSE (OA) ONTWIKKELEN.
COULDom
YOUR
DOG HAVE
OSTEOARTHRITIS?
Het is belangrijk
de verschijnselen
van
OA bij uw hond te herkennen.

This checklist
will help
your veterinary
identify om
your hulp
dog’s moet
activities
and behaviours
Zo weet
u wanneer
u deteam
dierenarts
vragen.
that might be signs of osteoarthritis (OA), a degenerative joint disease that can be painful.

Wanneer u één of meer van de gedragingen herkent heeft uw hond mogelijk
Is
your
signs
OA-related
pain?
last
vandog
OA,showing
bespreek
dit of
met
uw dierenarts.
about yourvan
dog’s
activity
week.
Denk aan Think
de activiteit
uw
hondininthe
depast
afgelopen
week.
Check all of the signs that you’ve observed in your dog.

Welk gedrag heeft u waargenomen?

Limping after exercise
Hinken
na lichaamsbeweging

Lagging behind on walks
Achterblijven
tijdens wandelingen

Slow to rise
Moeite
met opstaan

Difficulty jumping

Feeling stiff
Zich
stijf voelen

Difficulty with stairs
Moeite
met trappen nemen

Moeite met springen

YES JA

NO NEE

1. Do you think your dog shows signs of pain?

Denkt u dat uw hond pijnklachten heeft?

2. Have you noticed any changes in your dog’s behaviour?

Heeft u in de afgelopen week veranderingen opgemerkt
in het gedrag van uw hond?

Continued on the other side

Osteoartrose beïnvloedt het lichaam en
gedrag van uw hond
OA is een aandoening die leidt tot pijn en een steeds
verdere verslechtering van het gewricht.1 Het beïnvloedt
vele aspecten van het leven van uw hond, zoals beperkte
beweeglijkheid, pijnlijke gewrichten en een slechte kwaliteit
van leven. Verschijnselen kunnen vaak subtiel zijn en honden
zullen zelden piepen of janken bij de pijn die ze ervaren.
Denk aan het gedrag van uw hond in de afgelopen week,
wat heeft u waargenomen?
Deze schaal wordt gebruikt om de de pijn van uw hond in te schatten op basis
van zijn gedrag. Omcirkel voor elke stelling het cijfer dat, volgens u, het beste
bij uw hond past.

Dit omschrijft mijn hond
helemaal niet

Is uw hond...

Dit beschrijft mijn hond
volledig

energiek en enthousiast?
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blij en tevreden?
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actief en op zijn/haar gemak?
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kalm en ontspannen?
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Onderstaande informatie geeft uw dierenarts meer inzicht in de
gezondheid van uw hond.
JA

NEE

Is uw hond ooit gewond geraakt?
Heeft u uw hond ooit pijn medicatie gegeven?
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Ondanks dat OA veel voorkomt bij senior honden, honden met overgewicht en honden van grotere rassen, kan
OA voorkomen bij honden van alle afmetingen, leeftijden en rassen. In veel gevallen wordt OA niet herkend,
omdat diereigenaren denken dat de verschijnselen bij het ouder worden horen. Wanneer u eerder bewust
wordt van de OA verschijnselen, hoeft uw hond niet aan OA pijn en de negatieve gevolgen te lijden. Dit
document is geen hulpmiddel voor medische diagnose en is niet bedoeld als vervanging van gesprekken met
uw dierenarts. Raadpleeg altijd uw dierenarts als u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw huisdier.

