
 
 

 

                     Breken van geneesmiddelen 
 
Niet alle tabletten die worden ingenomen, zijn even makkelijk om door te slikken. Vooral bij 

kinderen en ouderen kan het soms aanvoelen alsof een tablet in de keel blijft steken. 

Daarom worden tabletten gebroken of vermalen om ze vervolgens te verwerken in 

bijvoorbeeld yoghurt en ze zo te nuttigen. Dit lijkt een slimme manier om tabletten in te 

nemen, maar is dit ook echt zo? Mag je iedere tablet zomaar breken of vermalen? Het 

antwoord daarop is NEE.  

Bijna alle tabletten moeten in hun geheel ingenomen worden. We leggen u even uit waarom. 

 
 
Maagzuurresistente medicijnen 
 
Bij inname van medicatie via de mond zal deze steeds dezelfde weg afleggen. Via de slokdarm 
komt de medicatie in de maag terecht om vervolgens naar de dunne darm te gaan. Via de 
darmwand zullen de actieve bestanddelen in de bloedbaan opgenomen worden.  
 

 

 In de maag bevinden zich zuren ( PH waarde 1 tot 2,5) en maagsappen die een aantal 

geneesmiddelen direct afbreken, waardoor de werking ervan verloren gaat. Het medicijn 



 
bereikt de dunne darm niet en wordt dus niet in het bloed opgenomen. Om dit te 

voorkomen, zijn deze medicijnen voorzien van een maagzuurresistente laag die pas oplost in 

de darmen. Zou je nu zo’n tablet breken of vermalen, dan gaat de resistente laag verloren. 

De zure sappen van de maag kunnen ongestoord inwerken op het geneesmiddel, waardoor 

het geneesmiddel niet meer op een goede manier de darm bereikt om opgenomen te 

worden.

 
Medicijnen met gereguleerde afgifte 
 

De tijd tussen de inname van een tablet en het effect dat merkbaar is, is  heel verschillend 

naargelang het geneesmiddel en de manier waarop het geneesmiddel wordt ingenomen. Zo 

werken sommige medicijnen al na enkele minuten en bij sommige geneesmiddelen duurt het 

soms meerdere uren, dagen of zelfs weken vooraleer een optimaal effect wordt bereikt.  

 

Sommige geneesmiddelen bestaan in verschillende soorten tabletten. Bijvoorbeeld een 

normale tablet of een retard-vorm. Bij een retard-vorm komt de werkzame stof zeer 

langzaam ( gereguleerd) vrij, meestal over een hele dag verspreid. Door deze medicijnen te 

breken of te vermalen, gaat de gereguleerde afgifte verloren en komt de totale hoeveelheid 

medicijn in één keer vrij. Dit kan ernstige gevolgen hebben omdat dit dan een soort 

‘overdosis’ betreft.  

 
 
Medicatie met een Breuklijn 

Als een tablet of pil geschikt is om te breken, om zo bijvoorbeeld een halve dosis in te 

nemen of het doorslikken te vergemakkelijken, dan is de tablet altijd voorzien van een 

breuklijn. Volgens afspraken gemaakt binnen de Europese Unie bevatten beide kanten van 

de breuklijn evenveel medicijn, iets wat bij medicijnen zonder zo’n lijn beslist niet het geval 

is. Het risico bestaat in dat geval dus dat de verkeerde dosis (te veel of te weinig) wordt 

ingenomen. 



 
 

 

Breken van tabletten met een breuklijn 

Heeft een tablet een duidelijke breuklijn, dan is het breken vaak nog niet eenvoudig. Het 

vereist zowel kracht als vaardigheid en dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Vaak 

is het gemakkelijker om een zogenaamde pillensnijder te gebruiken. Een klein apparaatje 

waarin direct ook de overgebleven helft van het medicijn bewaard kan worden. 
  

 

 
 


