
Htper€Ínesis grov*rdn E (tdano te tre
men HG) b een extËme tom yqt attatng

ersch@smírsdijklreid en orcrgeven in de

zlotryerschop! Syríptorl,en zijn ovennotig

brake4 uitdmging ondenoeding en ge-

wkhasrcdteq, 2417 totsmisselifi en de

onvermijffiike zi*.enhuisopnomes.

"En met overmotig fud<en heb k het over

meer dsn 30 keer por dogl" wh Michello

Foder oon. Z$ he$, somen met hoor

vriendinfessko Sinoy tot tlrce keer toe

deze extreme míssdfrkheid meqemaok

dj&tts h un ztw ngerschoppen

Zeatwze sprukde twer- wir"ndrmell. over

deze ziel«e waor rcg weinig over b*end
is, en woeg ze een DeeH te schetsen rron

beide zrongercchoppen

"Stel je niet aan! lk ben ook mis-
seliik geweest''
"Yerman jezelÍt"
"Het zit tussen !e orent"
"Probeer eens een cftlcker 's
ochtends?"
"rii wilde to.h zwanger worden?"

Ze kunnen due zlnnen dromen! Col-
lega's, vriendinnen nraar ook familie
denken vaak dat de misseliikheid tussen

ie orèn zit en dat ie er met een schop
ond€r ie kont \ianaf bent
ln de medische wereld is er ook nog
niet veel bekend over HG. Zelfr zo
weinig dat zelfs de huisars / verloskun-
dige niet ehiid dè ëfïrst van de si&atie in
zieÈ Era'in zèIft vrrcrrwen dle noodgd
wongen een abortu§ rYEeten

ofzelË overliiden aan de gevolgen ran
HG.
Maar ót het ernst[ is, dat bqriip ik
pas ra het gesprek met MirÍrella en

Jessica

Beide moedeG ziten op de bÉnh rnet
hun praótige dodÉerti* Ntr rh &
lzàrra, liggend q een speelkleed, en
kunnën zió de ècreme misseliikheid
nqg herinnerer ab de dàg van gistÉr.
"HG \rergeet ie nooit, ook niet na ie
bevalling! Daarrcor hesft het tev?d
impact op je leven en op ie ge:in," zegt
Michella terwiil ze naar haar dochter
Nevaefi kiikt die on&rersse.n in shep È
gevallen.

Michelh heeft tiidens haar zrvznger-
sdnppen ? keer 9 rmanden hst Sdtad
van HG. "Het was eót een hlestie van

ovedeven," zegt ze hierover- Prilfteh
als druke om ie heal voeding nar
ook daglidrt kon ze niet nre€r \rer-
dragen. Ze blecf maar braken, een hele
dag door. Toen kwam ze in heÈzieken-
huis tsedrt voor Zl dagen (!) a kreq
ze ínediciirre$ €a sonde voading. Medci-

inen die ptËnen die een dremokuur
moeten ondergaan ook kriigen. En een
anti psychose middel Haldoll Hierdoor
werd de HG iets drageliiker, maar nog
was het overrnatige misseliike gevoel
niet wet

Ntets hieh dus, hef €Írigè dat drageliikwas, was
liggen in een donkere kamer mEt een teiltie
naast ie bed
Ze had na haar bevallig zeven gaa§es, van het
zuur dat haar glaanur aantastte, was haar baan

kwiit en eén eantal mensen om haar heen die
niet geloofde dat HG zo ernstig was als dat ze

het deed voorkomen. En daar korm nog bii dat
ze tiidens haar tweede anrangerschap niet voor
haar eerste dochter kon zorgen zoals ze zou
willen. Het braken maake dit onmogeliik!

Dus naast dat het lióameliik ontzettend araar
is, is het psychisch ook een hard gelag. En dan

hebben urc het nqg niet over de onmqgelijk
keuzes die !e als moeder moet maken, Wel of
geen medicíinen? Als je ze wel slik zal het kindle
last kiigen van ontwenningsverschijnselen, maar
slik le ze niet? D.n groeit je kindle slecht en zal

dus met een groeiachterstand geboren worden.
Kiezen tussen twee kwaden, een hopeloos di-
lemma.

Jessr'ca heeft ook beíde zwangerschappen last
gehad rran HG, maar dit verbeterde Ích bii

week 22.
ln 2005 ging ze bii 8 weken zwangerschap aan

het infuus voor I 3 dagen. Toen was er nog
helemaal niks bekend over HG. ln 2014 bii ó
weken zwangerschap maar lieÈt 4 ziekenhuisop-
names in 3 weken tiid. Gelukkig had ziiwel veel
steun van haar huisarts die haar klachten heel

serÍeus nam en haar goed heeft begeleid tiidens
haar laatste arrangerschap.
"Maar ondank dat deze begeleiding heel fiin
was, blilft HG een verschrikking." Ze kon amper
lopen naar de keuken vanuit haar slaapkannr, en

eten was er helennal niet bii. Atles bil elkaar
heet ze ongeveer een iaar iang in dë ziekrcwet
getreteo." Heer de steun van rdin (vaak mannelL

ike) co@a'swas wd aamvezig Whatsappier
emails, kaarties, bloenen etc Yaak uiio het
vrouwen die niet beseftn wat het b en
wat voor gerclgen HG heeft voor ie
gezin."
Tiidens har latste zrvangersdnp herft§sica
Írnegb€sóermers gesli§ om&t haar

kapot rvas mn het braken. Ze was uheindelift zo
vennrak &t ze niet meer staand kon douóen
en e:n stod nodig had. Oo&Jesica kree3
Z#an, welke ookaegepstrrcrdt bii chemo-,
kuren.
Yaak preten ze ie aan dat het psydrkó ig zeker
als het ie eerste aft"ngerschap is zal je dit ge-

loven. Je moet hier hèèl sterk in ie schoenen
staen om i€ niet iets psyóisch te lateo aan-
pratell want dat is her zeker niet! Hg zit niet
tussen ie orerlJes§ca kreeg tlidens haar 3e
opnerne eer gyrra€cobog op beeoek die een

kliniscfi prychokcog op haar a6trurde want ze
dachten dat het'wrer'tussen hear orën at
Hetwas voor de ldinisó psyóoloq algauw
duideliik&t dit geen gevaluras rran "arssen de
orea" nraar HG.

De wiendinnen ommoeten elkaar via een praat-
groep op Eacèook"Je begrifi* elkaar, ie hebt
eigenliik nmr een half rvoord nodig om te
weten wear de ander het over heeft!"
Beide zijn nu wíjwilliger van het steunpunt HG,
om wouwen met HG te helpen! Het steunpunt
heeft een besloten Facebookgroep in het leven

geroepen waar ie ie als ie hst hót van HG bii aan kunt
sluiten om zo met lottenoten te Praten over ie erYarinsen.

Deze is te vinden via: Praatgroep Steunpunt lly-
percmesis Gravidarum.
En in dee groep ziin zowel Michella als Jsie hel erg actief.

Aan het einde van ons gesprek stel ik de waag waarran ik
weet dat meerdere mensen deze vraag aan deze wouwen
hebben gesteld.

'aYaarom nog e,en tweede zwangerschap na zo'n
heftige pertode?"
'Yeel mensen stellen deze vraag" antwoordt Michella
"Als !e eenmaal HG hebt tiidens een aarangerschap heb le
het de volgende keer ook! Daar kun ie de klok op geliik
zeftèn Dat wist ik voordat ik rran onze tweede doóter
aranger raake, maar weet iè.. lk heb ook het recht op
het geluk van meerdere kinderen, om onze dochters
saÍnen te zien opgroeien. En dat is het dan meer dan

waard!"

"En de mensen die iullie hrviit ziin geraak?" vraag ik
voorzichtit

Jessica denk even na en antwoordg "natuudijk doet het
zeer als vriendinnen, kennissen of hmilieleden je niet
geloven, of de ernst niet inzien ran de situatie. Of in het
ergste geval ie laten vallen en niets meer n zichzelí laten
horen maar wel als eerste in de rii staan om ie kind te
bewonderen. De piin wordt minder, en ie kriigt dan weer
andere mensen op ie pad die je leven verrilken!" Een

bijzondere wiendschap omstaan \,'ànuit eèn zieke waar
weinf over bekend is binnen Nederland. Maar wel een

ziekte die enorm veel impact heeft op de levens van de
vrouwen die kampen met deze zieke.

Heb jii 6k HG (gehad) oíken je iemànd die deze eÉreme vorm
w mngenchapsmisseliikheid heet? Dan kun je met Michella of
Jessio in contàct kmen (mailadresren bekend bii redrctie) oí
brcek htp://w.steunpunthg.nl
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