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Het toedienen van een spot-on product 

Let bij het toedienen van een spot-on product bij kat-

ten, zoals Frontline of Profender, altijd op dat u dit aan-

brengt op een plaats waar de kat moeilijk bij kan. Een 

goed voorbeeld hiervan is de nek. Wanneer katten 

namelijk deze producten oplikken kunnen ze vervelen-

de bijwerkingen krijgen. 

 

 Kies zorgvuldig een 

plek uit in de hals. 

Maak daar een schei-

ding. 

 Breng op de schei-

ding het spot-on pro-

duct aan. 

 Wanneer het product 

te veel is om op 1 

plek aan te brengen 

maak dan vlak naast 

de eerste scheiding 

een tweede schei-

ding. 

 Leidt uw kat na het aanbrengen even af met bij-

voorbeeld wat eten of een spelletje zodat hij/zij niet 

zal gaan wassen of likken. 

 

 

 

 

Team Dierenkliniek Hoogveld 



Het geven van medicatie aan een kat is zelden ge-

makkelijk!! Echter het is wel heel belangrijk dat uw 

kat de medicatie binnenkrijgt en de kuur afmaakt…. 

Dit kan voor u als eigenaar soms een flinke uitda-

ging vormen…..en leiden tot een dagelijkse strijd 

met uw kat. Deze handleiding geeft u een aantal 

tips en trucs om u hierbij te helpen. Indien u graag 

persoonlijke hulp wenst kunt u altijd terecht bij één 

van onze assistentes. 

Het toedienen van tabletten. 

 Om uzelf te beschermen tegen de klauwen van uw 

kat is het verstandig om de kat in een handdoek te 

wikkelen. Dit bemoeilijkt tevens de kans voor de kat 

om weg te komen. 

 

 

Wanneer de kat is ingepakt kunt u de tablet toedienen: 

 Pak het hoofd van uw kat stevig vast in uw hand. 

Zet daarbij uw duim en wijsvinger aan beide kanten 

langs de kaak. Draai het hoofd zo achterover dat 

uw kat een beetje omhoog kijkt. 

 

 

 

 

 

 

 Houdt de pil vast tussen duim en wijsvinger.  Maak 

terwijl u het hoofd van de kat stevig vasthoudt en 

deze nog steeds omhoog laat kijken, de bek open 

door voorzichtig met de middelvinger de onderkaak 

omlaag te duwen. Stop de pil diep in de keel. 

 

 

 

 

 

 

 Houd na het inbrengen van de pil de bek van de kat 

even dicht. Masseer de keel zodat uw kat slikt. 

Eventueel kunt u nog met een spuitje voorzichtig 

wat water in de bek spuiten zodat uw kat slikt. 

 

 

Het toedienen van oogdruppels 

Voor het toedienen van oogdruppels kunt u tevens 

gebruik maken van de handdoektechniek zoals be-

schreven bij het toedienen van tabletten. 

 Fixeer het hoofd van uw kat 

zoals hiernaast beschreven. 

Houdt het hoofd iets om-

hoog. Spreidt de oogleden 

door of het bovenooglid 

omhoog te trekken of het 

onderooglid omlaag. Laat 

voorzichtig  een druppel 

vallen in het oog. Masseer 

het oog om de druppel of de 

zalf te verdelen. 

 

 

Het toedienen van oorzalf / oorcleaner 

Ook voor het toedienen van oorzalf of oorcleaner kunt 

u uw kat veilig inpakken in een grote handdoek.  

 Houdt het hoofd van uw kat ge-

fixeerd en een beetje scheef. Pak 

hiervoor de oorschelp vast met 

uw ene hand en trek deze voor-

zichtig iets omhoog. 

 Breng vervolgens de oorzalf aan 

in de gehoorgang en op de oor-

schelp. Stop hiervoor de pipet 

voor minimaal de helft in de ge-

hoorgang. Knijp in de flacon en 

trek terwijl u in de flacon knijpt 

de pipet steeds iets terug totdat 

u de zalf boven in de gehoorgang 

ziet komen.  

 Masseer vervolgens het oor. En laat de kat even 

schudden. 


