
Pletten? 

Neurontin 100, 300 en 400mg: capsules kunnen 
geopend worden, inhoud mag je pletten. 

Neurontin 600 en 800mg tabletten kunnen in twee 
gelijke helften gedeeld worden 

Andere indicatie? 

Dit geneesmiddel helpt ook bij de behandeling van 
langdurige pijnen veroorzaakt door beschadiging 
van zenuwen.   

Generieken 

Er zijn generieken beschikbaar. 
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Deze geneesmiddelfolder vervangt de offi-
ciële bijsluiter niet.  

Deze folder werd met de grootst mogelijke 
zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn 
als richtlijn of ten titel van inlichting. Het 
raadplegen of het gebruik van deze folder 
ontslaat de gebruiker geenszins van diens 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 
Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Zie-

kenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen 
op generlei wijze aansprakelijk worden ges-

teld door de gebruiker van deze folder.  
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Waarom werd mij gabapentine voorgeschre-

ven? 

Gabapentine is een geneesmiddel dat wordt voor-
geschreven aan mensen die lijden aan epilepsie om 
aanvallen te voorkomen. Je kan het gebruiken als 
enige behandeling of in combinatie met andere anti
-epileptica.  

Momenteel neem jij: ……………………. 

Is gabapentine veilig? 

Gabapentine is veilig als je je houdt aan de richtlij-
nen van je arts. Toch is gabapentine niet voor ie-
dereen geschikt. 

Licht daarom steeds je arts in: 

• wanneer je problemen hebt met je nieren; 

• over welke geneesmiddelen  je neemt of nam 
(ook die welke je zonder voorschrift hebt aange-
kocht); 

• indien je zwanger bent of het wenst te worden; 

• als je borstvoeding wenst te geven. 
 
Je hebt een doktersvoorschrift en een attest van je 
ziekenfonds nodig als je gabapentine afhaalt bij je 
apotheker en wil genieten van terugbetaling. 

Bewaar je geneesmiddel buiten het bereik van kin-
deren en geef het niet door aan anderen. 

Hoe moet ik mijn gabapentine innemen? 

Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis en volg 
de richtlijnen van je arts goed op. In het begin van 
de behandeling kan je arts de dosis geleidelijk  
opbouwen. Neem het geneesmiddel steeds in met 
een glas water al dan niet tijdens de maaltijd. In-
dien je zou vergeten om je gabapentine in te ne-
men, dan kan je dit nog na enkele uren inhalen, 
maar neem zeker geen dubbele dosis. Om aanval-
len te voorkomen mag er maximaal 12 uur tussen 
2 innamen zijn. 

Na gebruik van antacida (maagzuurremmers) moet 
je  2 uur wachten om gabapentine te nemen. 

Wat voel ik na de inname van mijn gabapen-

tine? 

Gabapentine beïnvloedt prikkels in de hersenen 
die een epileptische aanval kunnen veroorzaken. 
Wanneer je gabapentine neemt als anti-
epilepticum zal je na enkele weken ondervinden 
of het werkt. Het aantal aanvallen zal verminde-
ren, ze zullen minder hevig zijn of helemaal ver-
dwijnen. 

In geval van ernstige huidreacties, gezwollen lip-
pen en gelaat ,aanhoudende buikpijn, koorts, 
ernstige vermoeidheid of (spier)zwakte, bloedin-
gen, contacteer onmiddellijk je arts. 

De eerste dagen kan je je wat ongemakkelijk voe-
len. De klachten zijn meestal niet ernstig en ze 
verdwijnen na ongeveer een week. Je moet in 
staat zijn de tekenen die daar op wijzen te her-
kennen. Bekijk daarom zorgvuldig de volgende 
tabel om te zien wat je moet doen als je één van 
deze bijwerkingen ondervindt. Let wel, niet ieder-
een heeft er last van. 

Raadpleeg steeds je arts wanneer er een toename 
is van de ernst en/of aantal aanvallen 

Mag ik alcohol drinken? 

Alcohol kan je suffer maken, ook als je het daar-
voor niet hebt opgemerkt. 

Mag ik met de auto rijden? 

Mensen met epilepsie mogen vaak gedurende een 
bepaalde periode na een aanval geen auto bestu-
ren. 

Gabapentine kan je rijvaardigheid negatief beïn-
vloeden daar het vermoeidheid en slaperigheid 
veroorzaakt. Vraag steeds de toestemming van je 
arts alvorens je (opnieuw) een auto bestuurt. 

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Je zal je gabapentine lang moeten nemen, soms 
gedurende jaren. Je mag nooit je behandeling 
zonder advies van je arts stoppen, want dan kun-
nen epileptische aanvallen toenemen. Als je de 
behandeling van je arts mag stoppen gebeurt dit 
best geleidelijk.  

 

Bijwer-
king 

Wat is 
het? 

Wat moet ik doen? 

Slaperig-
heid, 
duizelig-
heid,moe
heid, 
hoofd-
pijn, 
onzekere 
gang, 
koorts 

 bespreek dit met je arts 

Oogaan-
doeninge
n 

Dubbelzien, 
wazig zien 

bespreek dit met je arts 

Bijwer-
king 

Wat is het? Wat moet ik doen? 

Misselijk-
heid, 
braken, 
buikpijn, 
verstop-
ping, 
diarree 

Je voelt je 
misselijk. 

Neem je geneesmid-
del tijdens de maal-
tijd 

Indien het erg is, 
bespreek dit met je 
arts. 

  

Andere 
bijwer-
kingen 

 Indien je nog een 
andere bijwerking 
zou voelen, bespreek 
dit dan met je arts. 


