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  Checklist voor de oudere hond 

 

Bij honden is de maximale leeftijd enorm afhankelijk van het ras en de grootte van de hond. 

Bepaalde rassen zijn bekend met aandoeningen die de levensduur verkorten. Los van die 

rasgebonden aandoeningen, geldt over het algemeen het volgende:  

o Honden van kleine hondenrassen worden gemiddeld 13-15 jaar. 

o Honden van grote hondenrassen worden gemiddeld 10 jaar. 

 

Dit zijn gemiddelden! Voor individuele honden kan het enorm verschillen; bijvoorbeeld slechts 6 

jaar of maar liefst 17 jaar. 

Wanneer wordt een hond senior genoemd? 

o Klein ras: vanaf een leeftijd van ongeveer 9 jaar.  

o Middelgroot ras: vanaf een leeftijd van ongeveer 7 à 8 jaar.  

o Zeer grote hond: vanaf een leeftijd van ongeveer (5 à) 6 jaar. 

 

Tot aan de seniorenleeftijd volstaat over het algemeen een jaarlijks lichamelijk onderzoek. Daarna 

is het verstandig om uw hond vaker en op meer aandoeningen te laten controleren. Urine 

onderzoek, bloedonderzoek en eventueel bloeddrukmeting maken hier deel van uit. Informatie van 

u als eigenaar over hoe het met uw hond gaat is van groot belang. Vink daarom in deze vragenlijst 

aan wat voor uw hond van toepassing is. De dierenarts zal de ingevulde lijst vervolgens met u 

bespreken en zo achterhalen welke aandachtspunten er zijn. 

 

Eetlust en manier van eten 

□ Toename eetlust 

□ Afname eetlust 

□ Veranderd eetgedrag:  trager eten / brokken uit de bek laten vallen / met slechts een kant 

kauwen / natvoer verkiezen boven brokken / kwijlen 

Drinken 

□ Toename drinken 

□ Op andere plaatsen drinken (uit de sloot / toilet etc.) 
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Ontlasting en stoelgang 

□ Verandering van kleur / geur / hoeveelheid / vorm (bv. afgeplat) / consistentie (bv. dunner of 

steviger) 

□ Toename van aantal keer ontlasting  

□ Persen op de ontlasting 

□ Ontlasting in huis (incontinentie) 

Urine en plassen 

□ Vaker plassen 

□ Kleinere plasjes 

□ Grotere plassen 

□ Bloed bij de urine 

Braken 

□ Frequentie van braken: ………………………………………………………………… 

□ Moment van braken: …………………………………………………………………… 

Lichaamsgewicht 

□ Toename lichaamsgewicht 

□ Afname lichaamsgewicht 

Vacht en huid 

□ Slechtere vacht: minder glanzend / mottig / kale plekken / meer verharen 

□ Veranderde huid: bultjes / roodheid / schilfers / afwijkende geur  

Geur van de adem 

□ Vieze geur uit bek 

Luchtwegen en ademhaling 

□ Snellere ademhaling 

□ Hoesten 

□ Niezen / neusuitvloeiing 
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Gedrag / bewustzijn 

□ Humeurig 

□ Pijnuitingen 

□ Meer geluid maken (’s nachts) / doelloos rondjes lopen / niet meer herkennen van mensen / 

angstiger zijn / minder graag interactie met eigenaren en bezoek 

Zicht en gehoor 

□ Minder zicht 

□ Minder gehoor 

Energieniveau 

□ Slomer 

□ Rusteloos / hyperactief 

Beweeglijkheid 

□ Kreupelheid / stijf lopen / geen trap meer lopen of hier moeite mee hebben / niet meer op de 

bank of in de auto springen / met nagels over grond slepen. 

□ Minder spelen / meer slapen 

□ Minder snel en minder vaak begroeten eigenaar 

□ Niet meer graag geaaid of (in geval van kleine hond) opgetild worden 

Voortplantingsorganen 

□ Reu: testikels van ongelijke grootte / uitvloeiing uit penis 

□ Niet gesteriliseerde teef: uitvloeiing uit vagina / onregelmatige loopsheid 

Huidige voeding en eventuele supplementen en medicatie 

□ Voor zover nog niet bij de dierenarts bekend: 

o Voeding: ……………………………………………………………………... 

o Supplementen: ……………………………………………………………….. 

o Medicatie: ……………………………………………………………………. 

 


