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i .il : I\iet zomaar even missetiil3...
i Er'.
i''Ë' " Zwtngerschapsmisselijkheid'hoorterbij', zeggeflze,

i :g ", ongeveer zestig tot tachtig procent van dle zwangere

li . Ë " 
' uràrr*"n heeft er last van. Maar wat als je door de misselijk-

l E heid zó ziek bent dat je niet meer kunt functioneren? Als je

li Ë 
' 

, te pas en te onpas moet overgeven' afualt in plaats van

,1=- S - '. aankomt en je zo weselijk voelt dat je bijna vergeet dat je

,i ..$ 'r . in verwachting bent... Dit soort extreme zwangerschaps-
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misselijkheid wordt hlryeremesis gravidarum of kortweg

' Ë ' HG genoemd. Ik had tijdens mijn drie zwangerschappen

,; Ë ....- wel dertig overgeefsessies per dag, voelde me verzwakt en

,l;'Ë'- , - uitgedroàgd en lag met regelmaat in het ziekenhuis' waar ik

]i. 'Ë 
-' 
,. Uottt en blauw werd geprikt en zware medicijnen kreeg

It E - ' toegediend. En toch was er zo veel onbegrip. "Jij wilde toch
lln Ë ' ,,rí.rg"rloorden?" kreeg ik te horen. "Niet zeurèn, ik ben

I . E . ook weleens misselijk geweest'" En: "Neem een beschuitje'

ïr,§, - dat helpt."

fr:r§ ;', Op 26 september 2015 organiseerde Stichting Zwanger-

il,. d .. ; schapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum (ZEHG)

i,l 'Ë 
', 
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een lotgenotenmiddag. Er werd gelachen en gehuild, gepraat

l'." . Ë.' " i' en geluisterd, vragen gesteld en beantwoord' \Mat ben ik

l]i , 
f=, -.rt" blij dat ik er ben geweest! Specialisten en onderzoekers

'Ï Ë. 
- ' tasten nog steeds in het duister wat betreft de oorzaak van

]i. ; " " HG, maar in het contect met wijwilligers en lotgenoten

}*i PRAAT *;:

fi ? - ' HG, maar in het contect met wijwilligers en lotgenoten
l- tË -' . voelde ik dat mijn verhaal werd erkend. Het is letterlijk

I Ï^'E- '.t" 'overleven': er zijn vrouwen die noodgedwongen een

I l' ' . E. '' . = abortus moeten ondergaan omdat de zwangerschap geestelijk

I l' , Ë-. '-, , en lichamelijk te zwaar wordt, en in het verleden zijn er

I i .Ë ;' uror'r*"., oràrleden aan de gevolgen' omdat ik weet dat ik
ji,.,,Ë" I " 

geluk heb gehad, heb ik mij als wijwilligster aangemeld bij

i tr--§ ., . het steunpunt. Het voelt goed dat ik er kan zijn voor

nl" q t , 
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vrouwen die dat nodig hebben. Ik ben blij dat ik tips en

il'Ë, : trucs kan doorgeven' En ikwilgraagbekendheidgeven aan

ii .El, ., een ziektedie meervrouwentreftdanje denkt'

I r€-.' - JessicaSinaY
['*'t " '

ACHïER DE SCHERMEN
Alte redactieleden van

Margrietgingen op de

foto voor een van de

kerstnummers. Die foto's

maakten we gewoon oP de

redactie, die even fungeerde

ats pop-upfotostudio.

kan doen wat ikzelf wit.

Liikt me heertilkl" Saskia:

"Dit is onze iaarliikse
moeder-dochterdag."

Saskia: "Het is voor mii,

miin moeder, zus en

oudste zoon een gezettig

dagie uit. Gewoon lekker

met z'n vieren kiiken,

proeven en samen ziln."
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ffi neórom naar
Mar§riet Winter Fair!

\ÀIaarom wit ie MatgrietWinter Fair niet missen? Op

www.facebookcom/margrietnl vertelten lezeressen

waarom ze naar de Fair gaan:

Agnes "Vooreengezett§

dagie met miin vriendin.

We gaan op zaterdag ats

Nick & Simon er ook ziin,

want dat wordt dubbet

genieten." Carolina:
'Misschien welvooral

voor de attijd erg leuke

workshops." Jolanda:
"lk wil at iaren gaan en nu

dacht ik ik doe het gewoon'

En dan alteen. zodat ik echt
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