Dementie bij de hond - Checklist
(CDS / Cognitieve Dysfunctie Syndroom)
___________________________ __________________ _____________
Naam eigenaar :
Naam hond :
Datum invullen :
Aan de dierenarts van mijn hond. Mijn hond vertoond de volgende aangevinkte
symptomen (*):

❏ Heen en weer lopen
❏ Rondjes lopen / cirkelen
❏ “Verdwalen” op plekken die bekend zijn
❏ Naar muren en in de lucht staren
❏ Verstoorde slaap: rondlopen en/of blaffen – huilen - piepen ’s nachts
❏ Hoeken van kamers inlopen of andere krappe ruimten en daar niet meer weg
kunnen / daar blijven staan

❏ Komt “verloren” of verward over
❏ Wacht aan de verkeerde kant van de deur om er door te gaan
(waar de ophanging van de deur zit)

❏ Het lukt niet om opzij te gaan als ik de deur open doe als de hond aan de andere
kant van de deur staat

❏ Vergeet routines of begin er mee maar maakt het niet af
❏ Blaffen zonder duidelijke aanleiding/reden
❏ Vergeet commando’s en geleerde dingen die de hond eerst kende
❏ Motorisch heeft de hond last om achteruit te lopen (los van eventuele fysieke
oorzaken)

❏ Schrikt snel
❏ Is minder enthousiast over speeltjes of spelt helemaal niet meer
❏ Steeds uitvoeren van hetzelfde gedrag (repetitive behavior)
❏ Heeft problemen met eten en/of drinken (kan de bak niet vinden, richten van de
mond in de bak, eten of drinken in de mond kunnen houden)

❏ Gestopt met reageren op haar naam
❏ Heeft moeite met helemaal in eigen bed te komen

❏ Trillen voor onduidelijke redenen
❏ Komt vast te zitten onder of achter meubels
❏ Slaapt meer overdag
❏ Slaapt ‘s nachts minder
❏ Vergeet zindelijkheid s training – poept/plast in huis wat ie nooit deed
❏ Moeite met nieuwe dingen leren
❏ Trekt zich terug van mij en de rest van d familie
❏ Zoekt minder aandacht
❏ Bang voor mensen die ze kende
❏ Moeite met trap lopen (eerst niet)
❏ Wordt over het algemeen angstiger en nerveuzer

(*) Veel van de genoemde symptomen kunnen ook een andere oorzaak hebben !
Ook als een hond meerdere symptomen laat zien hoeft dus niet te betekenen dat de
hond dement is.
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