
 
 

Gedragsproblemen kunnen zich voordoen als 

gevolg van medische problemen.  Ook kunnen ze 

ermee samengaan.  De betrokkenheid van de 

dierenarts is daarom van essentieel belang.   

Mogelijke medische oorzaken dienen eerst 

nagegaan en – desgevallend – behandeld te 

worden.   

Indien u als behandelende dierenarts akkoord gaat 

met een gedragstherapie, verzoeken wij u 

vriendelijk om dit formulier in te vullen (één 

formulier per dier in het gezin). 

 

Verloop van een gedragstherapie: 

 

1. Medisch onderzoek door dierenarts 

2. Gedragsconsult - Anamnese 

3. Diagnose en behandelplan 

4. Verslag aan de cliënt + opvolging 

(naargelang het behandelplan) 

5. Kopie van het verslag aan de dierenarts 

 

 

GEGEVENS DIERENARTS 

Naam   

Adres  

Telefoon  

E-mailadres  

 

IDENTITEIT DIER EN EIGENAAR 

Diersoort Hond / Kat / … 

Naam van het dier  

Ras  

Geboortedatum  

Identificatie  

Geslacht-Gecastreerd?  

Naam eigenaar  

Adres  

Telefoon  

E-mailadres  

 

Datum dat het probleem voor het eerst werd 

vastgesteld:_____________________________ 

Omschrijving van de klacht/het gedragsprobleem 

(wat ziet u?):         

 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

 

Probeerde men al iets om het op te lossen?  Zo 

ja, gelieve kort toe te lichten. 

 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

 

 

“Hierbij bevestig ik als dierenarts dat het dier van 

________________________ medisch 

onderzocht werd voor het beschreven 

gedragsprobleem.  

Op vraag van de cliënt/Op initiatief
1
 

verwijs ik hem/haar door naar een 

dierengedragstherapeut voor de verdere 

behandeling van het gedragsprobleem. 

Datum: 

Handtekening Dierenarts:   

   

 

 

 

“Ik________________________________ 

eigenaar van het eerder genoemde dier, geef 

toestemming aan mijn dierenarts om medische 

informatie, nuttig voor de toepassing van 

gedragstherapie voor mijn dier, vrij te geven aan 

bovengenoemde gedragstherapeut.” 
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 Schrappen wat niet van toepassing is 



Medische informatie: 

 

Laatste gezondheidscontrole? _______________ 

 

Gewicht:  __________ kg.    

Overgewicht?:  Ja/neen 

 

Waren er recent of in het verleden medische 

problemen (allergieën, endocrinologisch, 

zintuiglijk,…)?  Zo ja, dewelke? 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

 

 

Gegevens over recente en/of lopende medische 

toestand en voorgeschreven behandeling 

(medicatie): 

 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

 

Datum:      

Handtekening dierenarts:           

 

 

 

 

 

 

 

Informatie: 

 

Ter preventie van probleemgedrag organiseert 

Pet-Consulting ook informatieavonden over 

hondengedrag, kattengedrag,….  Voor meer 

informatie hieromtrent kan u terecht op onze 

website: 

www.pet-consulting.be 

 

Voor de puppyklasjes kan u terecht op de 

website:      www.degabbertjes.be 

 

 

 
PET-CONSULTING 

GEDIPLOMEERD DIERGEDRAGSTHERAPEUT
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VOOR HOND EN KAT 

0498/86.95.37 

Vredestraat 53, 8450 Bredene 

info@pet-consulting.be 

www.pet-consulting.be 
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 Postgraduaat Toegepast Diergedrag 

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 

 

 
Pet consulting is een diergedragpraktijk 

die zich toespitst op de preventie en 

behandeling van probleemgedrag bij de 

hond en de kat.  Het verstrekte advies is 

gebaseerd op wetenschappelijke studies 

en diervriendelijk.  Het behandelplan is 

op maat gemaakt van het dier en het 

gezin waarmee het samenleeft.  Het 

welzijn van onze huisdieren staat daarbij 

op de eerste plaats. 

Probleemgedrag kan echter een 

medische oorzaak hebben.  Daarom 

verzoeken wij u om eerst uw huisdier 

medisch te laten onderzoeken.  Bij 

uitsluiting van een medische oorzaak kan 

u bij ons terecht voor de behandeling van 

het gedragsprobleem. 

 

 

PET-CONSULTING 

KRISTEL VAN HOEY 

Diergedragstherapeut 

0498/86.95.37 
info@pet-consulting.be 


