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De tablet is de eerste keuze toedieningsvorm voor  
geneesmiddelen. Veelal wordt de tablet als zodanig 
ingenomen, maar er zijn diverse redenen waarom deze 
in tweeën moet worden gedeeld of vermalen. Op de 
markt zijn hiervoor diverse hulpmiddelen verkrijgbaar. 
In het onderhavige onderzoek zijn een aantal appara
ten getest, waarbij placebotabletten werden bewerkt 
met één van de commercieel verkrijgbare tabletbewer
kingsapparaten. 
De studie laat zien dat de prestaties van de diverse 
apparaten sterk van elkaar verschillen. Het resultaat  
is sterk afhankelijk van het gekozen systeem en de  
geschiktheid ervan is daarmee dan ook afhankelijk van 
de toepassing. 
De kwaliteit van de tabletsplitters werd geëvalueerd 
door de gelijkheid van de verkregen tablethelften te 
beoordelen. Hieruit bleek dat het splitten van tabletten 
in twee gelijke delen met de onderzochte tabletsplit
ters lastig is. De meeste splitters leveren tablethelften 
die niet voldoen aan de gelijkheidseisen zoals gesteld 
in de Europese Farmacopee.
Een eenvoudige vergruizer met een schroefmechanis
me was weliswaar in staat om een tablet kapot te ma
ken, maar slechts onder achterlaten van grove stukken. 
Deze apparaatjes zijn met name geschikt voor inciden
teel thuisgebruik, waarbij het doel is om het inslikken 
van tabletten te vergemakkelijken. 
Handmatige en elektrische tablettenvermalers zijn in 
kortere tijd effectiever dan de vergruizers met een 

schroefmechanisme. Daarnaast is aanzienlijk minder 
handkracht nodig bij de handmatige en elektrische  
tablettenvermalers. De handmatige en met name de 
elektrische tablettenvermalers vermalen de tabletten 
in zulke kleine deeltjes, waardoor het geschikt is voor 
gebruik bij toediening via een enterale voedings
sonde. Deze tablettenvermalers zijn met name ge
schikt voor professionele toepassing. 
Het artikel geeft ook een waarschuwing: het bewerken 
van een tablet kan invloed hebben op de doseernauw
keurigheid, de doelmatigheid van de toediening en de 
biologische beschikbaarheid van het farmacon. Ente
risch gecoate tabletten noch tabletten met gecontro
leerde afgifte mogen worden fijngemalen. Ook bij  
tabletten zonder breukstreep, zeer kleine tabletten en 
niet ronde tabletten dient terughoudendheid te wor
den betracht. Tenslotte dient nagegaan te worden of 
de bestanddelen van de gemalen tablet irriterend kun
nen zijn voor slokdarm of maag. 
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