
 
    

 

 

Tabletten ingeven bij de kat 
 
Tabletten ingeven bij een kat kan stressvol zijn en maar weinig katten zijn coöperatief.  
Het is echter erg belangrijk dat een kuur volledig afgemaakt wordt. Mocht u 
problemen ondervinden met het ingeven van tabletten neem dan contact op met onze 
praktijk. We zullen proberen u te helpen. 

 
Kan de tablet met of in voer gegeven worden? 
Sommige tabletten zijn smakelijk en zullen vrijwillig door uw 
kat opgegeten worden. Andere tabletten kunnen verstopt 
worden in een stukje van het favoriete voer (bv in een stukje 
kaas, vlees of vis) of vermalen worden door wat natvoer. 
Sommige tabletten mogen echter niet gebroken worden of 
met voer in gegeven worden, vraag dit bij twijfel altijd even 
na bij een van onze artsen. 
 
 
 

Hoe een tablet in te geven: 
• Hanteer uw kat rustig. Indien uw kat zeer gestresst wordt, neem contact met ons 
    op om eventuele alternatieven te onderzoeken. 
• Laat iemand uw kat vasthouden als u een tablet wilt ingeven. Als alternatief kan 
    de kat in een grote handdoek gewikkeld worden om te voorkomen dat ze 
    weglopen en om te voorkomen dat u gekrabt wordt. 
• Gebruik uw handen, armen en lichaam om uw kat stil te laten staan. 
• Houd de kop van uw kat stevig, maar voorzichtig vast. Plaats uw duim en wijsvinger 
    op beide kanten van het kaakbot achter de mondhoeken. Dit gebied stevig 
    vasthouden doet uw kat geen pijn, maar geeft wel  een goede controle over zijn kop. 

• Houd de pil vast tussen uw duim en wijsvinger van 
 de andere 
hand. 
• Kantel de kop van uw kat naar achteren zodat de 
  neus naar boven wijst. 
• Open de bek door met een vinger druk te geven op de onder 
 snijtanden/onderkaak en duw deze 

voorzichtig naar beneden. 
• Eenmaal open, leg de tablet dan snel zo diep mogelijk in de bek neer en 

     laat de kop los zodat uw kat kan slikken. 
• De truc is om de tablet zover mogelijk naar achteren te krijgen, hierdoor moet 
    de kat de tablet wel inslikken. 
• Een 'pillenschieter' kan ook gebruikt worden. Dit voorkomt dat het nodig is 
    een vinger in de bek te plaatsen.  
• Voor het makkelijk doorslikken kan er via een spuitje wat water worden 
    gegeven - controleer bij uw dierenarts wat het beste is. 

 
 
 
 

 
Op deze site kunt u video's bekijken over hoe u een kat een tablet kan ingeven:  


