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Het geven van tabletten aan uw kat 
 
Soms is het nodig om uw kat tabletten te geven, bijvoorbeeld als 
medicijnenkuur of een bestrijdingsmiddel tegen parasieten. Wanneer uw 
kat deze tabletten toegediend krijgt, kan hij/zij dit als erg stressvol 
ervaren, met als gevolg een tegenstribbelende kat. Toch is het heel 
belangrijk dat uw kat deze tabletten binnenkrijgt. 
 

Kunnen tabletten met voeding worden gegeven? 

Sommige tabletten zijn erg smakelijk en worden zonder aanmoediging 
door uw kat gegeten. Andere tabletten kunnen worden verstopt in de 
maaltijd of in een kleine hoeveelheid lekkers, zoals een stukje kaas, vis 
of vlees. 
 
Soms heeft uw kat deze verstoptruc door en laat hij/zij de tablet alsnog liggen. De tablet kan 
dan worden verpulverd en door wat lekkers worden gemengd. Helaas mogen niet alle 
tabletten worden verpulverd, waardoor er soms andere stappen nodig zijn. 
 

Het geven van een tablet 

Tijdens het geven van een tablet is het erg belangrijk om uw kat altijd rustig en geruststellend 
te benaderen. Het kan handig zijn als iemand anders uw kat vasthoudt terwijl u zelf de tablet 
geeft. Eventueel kunt u uw kat in een handdoek wikkelen om krabben te voorkomen. 
 

 Leg één hand op de kop van uw kat en zet de duim en wijsvinger stevig aan beide zijden 
van de kaak ter hoogte van de mondhoeken. Dit doet geen pijn, maar zorgt er wel voor 
dat u controle heeft over de kop van de kat. 

 Draai de kop van uw kat omhoog zodat de neus omhoog wijst. 

 Neem de pil tussen de duim en wijsvinger van uw andere hand. Met dezelfde hand 
opent u de bek van uw kat  door met een vinger zacht op de tandjes van de onderkaak 
te duwen. 

 Wanneer de bek open is doet u de pil zo ver en zo snel mogelijk achter in de bek. Laat 
daarna de kaken los, maar houd nog even contact met de kop. Wrijf daarbij even over 
de onderkaak en keel totdat uw kat de pil doorslikt. 

 Als dit niet werkt kunt u de pillen geven met behulp van een bij ons te verkrijgen 
“pillenschieter”, zodat u niet met uw vingers achter in de bek van uw kat hoeft te komen. 
Ook kunt u de “Easypill” gebruiken. Dit is een snoepje waarin te pil te verstoppen is. 

 

 

De truc is om de pil zo ver mogelijk achter in de bek te doen, zodat uw kat de pil niet meer 
kan uitspugen en alleen maar kan doorslikken. 

 
Ondersteunende filmpjes kunt u bekijken op www.youtube.com/user/iCatCare 
 
Als u het geven van tabletten lastig vindt dan staan wij natuurlijk voor u klaar met hulp en 
advies. Indien uw kat heel erg gestrest raakt, neem dan contact op met ons om eventuele 
alternatieven te bespreken. 


