
Gezondheidsenquête Blad 1 

 

POLSKI OWCZAREK NIZINNY CLUB IN NEDERLAND 
*** GEZONDHEIDS ENQUÊTE *** 

 
(Raadpleeg voor de volgende vragen uw stamboom.) 

Naam v/d hond:   

Geslacht:    reu    /    teef Geboortedatum:  

NHSB nummer:  Chipnummer:  

Kleur:  Gecoupeerd: Ja / Nee 

Naam fokker:  Naam vaderhond:  

  Naam moederhond:  

Hond overleden d.d. : Oorzaak:  

Is er met uw hond gefokt?  Ja / Nee 

Bij de volgende vragen omcirkelen wat van toepassing is c.q. invullen. 

(Eventuele opmerkingen met vermelding vraagnummer op laatste blz. enquête.) 

1 GEWICHT kg (verschil tussen met en zonder hond op de weegschaal) 

2 SCHOFTHOOGTE cm (vanaf grond tot hoogste punt schouder/bij voorpoten) 

3 GEBIT   

 Is het gebit volgens u compleet ja / nee 

 Zo nee, hoeveel en welke tanden en/of kiezen ontbreken:  

 Stand gebit: a. schaargebit b. tanggebit c. onregelmatig 

  d. boven voorbijtend e. onder voorbijtend  

4 REU Indien gecastreerd op welke leeftijd? jaar 

 Reden: 

 Testikels: a. beide voelbaar b. één voelbaar c. geen voelbaar 

5 TEEF Indien gesteriliseerd op welke leeftijd? jaar 

 Reden: 

6 STAART   

 a. kort b. half lang c. lang d. sterk gekruld 

 e. knikstaart f. op de rug rustend   

(Bij de volgende vragen kunt u zonodig meerdere antwoorden omcirkelen.) 

7 KARAKTER / GEDRAG VAN DE HOND 

 TOV VREEMDE MENSEN TOV VREEMDE KINDEREN TOV VREEMDE HONDEN: 

 a. vrij a. vrij a. vrij 

 b. gereserveerd b. gereserveerd b. gereserveerd 

 c. schuw c. schuw c. schuw 

 d. vriendelijk d. vriendelijk d. vriendelijk 

 f. agressief f. agressief f. agressief 

 g. onderdanig g. onderdanig g. onderdanig 

8 IS UW HOND SCHRIKACHTIG VOOR ONBEKENDE GELUIDEN?                            ja / nee 

** zie ook vragen ommezijde ** 
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Gezondheidsenquête Blad 2 

De gezondheidsvragen hebben zowel betrekking op mogelijke huidige kwalen als die uit het 
verleden. Omcirkelen wat van toepassing is (geweest). 

9 HEEFT UW HOND LAST (GEHAD) VAN EEN VAN DE VOLGENDE KWALEN/ZIEKTES? 

 a. oogafwijking of oogkwaal b. oorproblemen c. suikerziekte 

 d. nierziekten e. skelet/gewrichtsproblemen f. hartproblemen 

 g. toevallen/epilepsie h.  (zelf invullen) 

 (Als u bij bovengestelde vragen één of meerdere vragen heeft omcirkeld wordt u verzocht 
hieronder achter de corresponderende letter de nadere informatie te verstrekken; bij deze 
vragen wordt de diagnose als zeker beschouwd als de kwaal of afwijking door een dierenarts 
is vastgesteld.) 

 Diagnose (a-b-c-d-e-f-g-h)  vermoedelijk / zeker 

 Was behandeling mogelijk?  ja / nee 

 Heeft behandeling tot genezing geleid? ja / nee / gedeeltelijk 

 Zonder behandeling genezen? ja / nee / gedeeltelijk 

 Diagnose (a-b-c-d-e-f-g-h)  vermoedelijk / zeker 

 Was behandeling mogelijk?  ja / nee 

 Heeft behandeling tot genezing geleid? ja / nee / gedeeltelijk 

 Zonder behandeling genezen? ja / nee / gedeeltelijk 

 Diagnose (a-b-c-d-e-f-g-h)  vermoedelijk / zeker 

 Was behandeling mogelijk?  ja / nee 

 Heeft behandeling tot genezing geleid? ja / nee / gedeeltelijk 

 Zonder behandeling genezen? ja / nee / gedeeltelijk 

10 IS UW HOND KREUPEL (GEWEEST)? ja / nee 

 Zo ja: vanaf welke leeftijd is kreupelheid opgetreden? jaar 

 a. links voor b. rechts voor c. links achter 

 d. rechts achter Röntgenfoto's:  ja / nee Diagnose: 

    

11 HEEFT UW HOND REGELMATIG LAST VAN DIARREE OF BRAKEN? 

 a. geregeld b. zelden c. nooit 

 Diagnose:  

 Behandeling:  
  

 Is deze succesvol? ja / nee / gedeeltelijk  

12 HUID- EN/OF VACHTPROBLEMEN? ja / nee 
 Zo ja beschrijf deze (bv. rode huid, bulten, kale plekken enz.): 
  
  
  

 Diagnose:  vermoedelijk / zeker 

 Behandeling:  
  

 Is deze succesvol? ja / nee / gedeeltelijk  

13 Opmerkingen: s.v.p. aangeven op welke vra(a)g(en) e.e.a. betrekking heeft 
  
  
  

 
Wilt u zo goed zijn om de ingevulde enquêteformulieren in te scannen en retour te zenden naar: 
voorzitter@nizinnyclub.nl   De Enquêteformulieren kun u ook op onze website terugvinden via 
https://www.nizinnyclub.nl/pon-club-nl/formulieren 
Mocht u nog vragen hebben neemt u dan even contact op met de voorzitter. 
 
Namens het bestuur, bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking. 
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