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Het toedienen van huiddruppels 
 
Soms is het nodig om huiddruppels te geven aan uw kat. Dit kan voor 
medicinale doeleinden, maar ook ter bestrijding van parasieten op uw kat. 
Wanneer uw kat deze druppels krijgt toegediend, kan hij/zij dit als erg 
stressvol ervaren, met als gevolg dat uw kat tegenstribbelt. Het kan handig 
zijn als iemand anders uw kat vasthoudt terwijl u zelf de druppels toedient. 
Eventueel kunt u uw kat in een handdoek wikkelen om krabben te 
voorkomen. 
 
Waarschuwing: Gebruik nooit hondenbestrijdingsmiddelen op katten! Dit kan dodelijk 
zijn voor katten! 
 

Het geven van huiddruppels 

Veel bestrijdingsmiddelen tegen parasieten zijn tegenwoordig verkrijgbaar als spot-on 
druppels die meestal in de nek worden gegeven. Het geven van druppels is vaak 
gemakkelijker dan tabletten. Door de druppels hoog in de nek toe te dienen maakt u het 
onmogelijk voor uw kat om deze op te likken. 
 

 Zorg ervoor dat uw kat goed stil blijft staan of zitten. 

 Haal met uw ene hand de haren in de nek van uw kat uit elkaar, tussen de kop en de 
schouders, zodat de huid zichtbaar is.  

 Knijp met uw andere hand het bestrijdingsmiddel leeg op de zichtbare huid. Houd de 
pipet vlak boven de huid en raak de vloeistof niet aan met uw handen. 

 Het is erg belangrijk dat het middel zoveel mogelijk contact maakt met de huid van uw 
kat en niet in de haren blijft plakken. 

 Houd de pipet ingedrukt als u klaar bent, zodat de vloeistof niet teruggezogen wordt in 
het pipetje. 

 
 

          
 
 
 
Ondersteunende filmpjes kunt u bekijken op www.youtube.com/user/iCatCare 
 
 
Indien uw kat heel erg gestrest raakt of als u het geven van druppels of zalven lastig vindt, 
neem dan contact met ons op om eventuele alternatieven te bespreken. 

http://www.youtube.com/user/iCatCare

