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Inhoud Inleiding 

Dit is de eerste uitgave van Steunpunt Hyperemesis 
Gravidarum. Het steunpunt is opgericht door vrouwen die 
in hun zwangerschap hyperemesis gravidarum hebben 
ervaren; met als doel meer bekendheid te creëren voor 
deze zwangerschapsaandoening en de vrouwen die er 
aan lijden. Ook steunen wij vrouwen met hyperemesis 
gravidarum en hun partner en kunnen zij, ook na de 
zwangerschap, bij ons aankloppen voor meer informatie 
en steun.  
 
Over hyperemesis gravidarum is helaas nog maar weinig 
bekend. Het is onduidelijk waarom vrouwen dit krijgen, 
het is onduidelijk welke factoren meespelen, het is 
onduidelijk hoe het behandeld moet worden en het is 
onduidelijk hoe lang een vrouw hyperemesis gravidarum 
zal ervaren in haar zwangerschap. Wat wel duidelijk is, is 
dat hyperemesis gravidarum een enorme lichamelijk en 
geestelijke impact heeft op de vrouw die hier aan lijdt. 
De ziekte heeft ook een grote invloed op familieleden, 
zoals de partner en haar kinderen en op haar omgeving. 
 
In dit magazine vertellen we meer over hyperemesis 
gravidarum, komen vrouwen en hun partner aan het 
woord over hun ervaringen en delen we nieuws over de 
laatste onderzoeken naar hyperemesis gravidarum. Ook 
geven we tips van ervaringsdeskundigen om een 
zwangerschap met HG dragelijker te maken. Eén ding is 
in elk geval duidelijk: je staat niet alleen als je 
hyperemesis gravidarum hebt! 
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Wat is HG 
HG of hyperemesis gravidarum is een ziekte die tijdens 

de zwangerschap kan optreden. Het is een extreme 

vorm van een kwaal die iedereen normaal vindt in de 
zwangerschap: misselijkheid 

Extreem 

Hyperemesis gravidarum (HG) is een extreme vorm van 
zwangerschapsmisselijkheid en overgeven. Letterlijk vertaald betekent 
het ook extreem overgeven in de zwangerschap.  

Noors onderzoek (1) laat zien dat HG bij ongeveer 1% tot 2% van de 
zwangere vrouwen voorkomt. Als we alleen uitgaan van het aantal 
volbrachte zwangerschappen in 2008 (184.634 volgens het CBS) dan 
zijn dit 1846 tot 3692 vrouwen per jaar die HG krijgen. Toch horen we 
helaas vrij weinig over deze vrouwen.  

Symptomen die kunnen optreden als gevolg van extreme misselijkheid 
en overgeven kunnen vergaand zijn: uitdroging, ondervoeding en 
(ernstige) gewichtsafname. Dat komt doordat vrouwen met HG 
nauwelijks in staat zijn voldoende voeding en vocht binnen te krijgen of 
te houden. Hierdoor is een gewichtsafname van 5% tot 10% van het 
lichaamsgewicht van voor de zwangerschap niet ongewoon.  

Zelfs geen water 

Als het overgeven eenmaal op gang komt, dan wordt zelfs water niet 
meer verdragen. Op dat moment krijgen vrouwen het gevoel dat er iets 
niet helemaal klopt, dat dit toch geen gewone 
zwangerschapsmisselijkheid kan zijn. Als dan de verloskundige of 
huisarts geraadpleegd wordt, volgt geregeld een opname in het 
ziekenhuis. Daar wordt een infuus met vocht toegediend en eventueel 
anti-misselijkheidsmedicijnen. Veel vrouwen voelen zich hierdoor al wat 
beter, maar lang niet allemaal. Als vrouwen ondanks het infuus en de 
medicijnen toch door blijven spugen moet ook voeding worden 
toegediend. Dat zal in eerste instantie veelal via een neussonde 

Bronnen: 
(1)Vikanes A, Grjibovski AM, Vangen S and Magnus P. (2008) Variations in prevalence of hyperemesis 
gravidarum by country of birth: A study of 900, 074 pregnancies in Norway 1967-2005. Scandinavian 
Journal of Public Health 36: 135-142 

Triggers 

De misselijkheid bij HG wordt vaak verergerd door bepaalde 
triggers, zoals geluid, licht, beweging, allerlei geuren. Miriam Erick, 
auteur van het boek Managing Morning Sickness, spreekt in haar 
boek zelfs over een radar-neus, vrouwen met HG nemen alle 
geuren zeer versterkt waar en kunnen bepaalde geuren van meters 
afstand oppikken. Ook het zien of horen praten over voeding kan 
een trigger tot overgeven zijn.  

Eindelijk voorbij 

Uit onderzoek blijkt dat HG vaak wat minder wordt rond de 20e 
week, maar iets minder dan de helft van de vrouwen met HG heeft 
hier in meer of mindere mate de hele zwangerschap last van. Soms 
zelfs tot de bevalling aan toe. Voor hen is bevallen een enorme 
opluchting, want praktisch meteen daarna vallen de symptomen 
van HG weg en kunnen ze weer normaal eten 
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Zo klein en voor mij nog onbekend, 
Je zit wel in mijn buik maar ik ben nog 
niet aan je gewend. 

Al zijn we nu al 6 maanden aan het 
strijden, 
En hebben we al heel wat pijn moeten 
lijden. 

Samen moeten we verder en volhouden 
is onze plicht,  
Want aan het einde van de 9 maanden 
schijnt er voor ons beiden weer licht. 

Nu is de wanhoop vaak groot en weet ik 
niet meer wat ik moet doen,  
En dan denk ik aan toen jij er nog niet 
was, was het maar nog maar toen. 

Ik ben al maanden aan het vechten, 
alleen maar voor jou,  
Een ding hoop ik echt, dat ik als je er 
eenmaal bent heel veel van je hou. 

Dat deze verschrikkelijke tijd niet voor 
niks is geweest,  
En dat we samen kunnen genieten want 
dat mis ik nog het meest. 

Je mama 
 

Jij, 
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Hoe voelt HG 
Je kunt HG beschrijven, je kunt vertellen 

hoe het behandeld kan worden, maar hoe 

voelt het nou om HG te hebben? 
 
Door: Rosa 

Vrouwen met HG wordt nog al eens verweten dat ze zich aanstellen of dat het zo 
erg niet kan zijn. De persoon in kwestie had toen ze zwanger was vaak ook last 
van ochtendmisselijkheid en heeft dat prima doorstaan. Of, als het om een man 
gaat, de persoon in kwestie heeft ook wel eens heftige griep gehad, dus zo’n 
vaart zal het niet lopen. Deze ervaringen, hoe vervelend ze vast zijn, zijn niet te 
vergelijken met HG. Daarom proberen we hier te beschrijven hoe het voelt om 
HG te hebben.  

Experimentje 

Ga er even voor zitten en denk terug aan een periode waarin je buikgriep had of 
voedselvergiftiging. Neem die dag in gedachten dat het het ergst was, je kon 
niets binnenhouden en moest van het minste of geringste al overgeven. Heb je 
hem? Vermenigvuldig die dag met 7 dagen en probeer je voor te stellen dat je je 
een week zo voelt. In die week kun je nauwelijks eten of drinken en lig je 
eigenlijk alleen op bed of op de bank. Gelukt? Vermenigvuldig deze ellendige 
week dan met 15 tot 35 weken. Dat zijn weken waarin je tot weinig meer komt 
dan naar de WC gaan, douchen (hier heb je waarschijnlijk een stoel bij nodig) is 
al heel wat. Televisie kijken zorgt meestal voor meer misselijkheid en overgeven, 
net als de computer, daglicht, te snel bewegen, harde geluiden, de geuren van 
mensen om je heen, etensluchten, de geur van de koelkast, de geur van hout, je 
hebt het idee waarschijnlijk wel te pakken 

Infuus 
Maar we zijn er nog niet. Om te zorgen dat je dit alles overleeft (en dit bedoelen 
we heel letterlijk: in vroeger tijden, toen er geen infuus en sondevoeding was, 
was HG vaak dodelijk), ben je aangewezen op de medische zorg. Je krijgt infusen 
om je te rehydrateren, maar doordat je uitgedroogd bent, moet je meerdere 
keren geprikt worden (Auw!). 

Medicijnen 

Je krijgt medicijnen die het overgeven moeten stoppen, maar die werken vaak 
niet. Als dit alles het overgeven en de misselijkheid niet (op zijn minst tijdelijk) 
doet stoppen, krijg je sondevoeding. Dat houdt in dat ze een slangetje door je 
neus naar je maag leiden en je vloeibaar voedsel geven. Maar omdat je zo 
misselijk bent, heb je een hypergevoelige kokhalsreflex en dus kans dat je die 
hele sonde er weer uit spuugt. 

Omgeving 

En dan zijn er nog de mensen om je heen, die zich afvragen wat je in 
hemelsnaam hebt en of je dit niet gewoon aan jezelf te danken hebt. En de 
zorgverleners die geen idee hebben wat ze voor je kunnen doen en daarom aan 
je psychische gesteldheid gaan twijfelen, terwijl je je doodziek voelt. 

Enig idee 

Als je dit hebt gelezen, heb je een idee hoe HG bij een vrouw zich zou kunnen 
ontwikkelen. Er zijn veel variaties in lengte en intensiteit van hoe HG verloopt. 
Wat voorop staat is dat vrouwen met HG zich niet aanstellen, geen aandacht 
zoeken, geen eetstoornis hebben en psychisch in orde zijn! Zwangerschap is 
geen ziekte, maar zwangere vrouwen met HG zijn wel (ernstig) ziek en dienen zo 
ook behandeld te worden. 
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Steunpunt HG 
Steunpunt Hyperemesis Gravidarum is 

opgericht om vrouwen met HG te 

helpen. Hoe doen we dat? En wat doen 

we nog meer? 
 
Door: één van de oprichtsters van Steunpunt HG 

Toen ik zwanger was, werd ik misselijk. Ik zag het als een teken dat het goed zat 
met de zwangerschap. Tot het zo erg was dat het enige wat ik nog voelde 
misselijkheid was. Ik had geen idee wat er aan de hand was. Ik greep naar een 
van de bekendste zwangerschapsboeken in Nederland, een halve pagina over 
misselijkheid en slechts een paar regels over ernstige misselijkheid, dat was alles 
wat ik kon vinden. Ik stond versteld. Ook de informatie die ik van de 
gynaecoloog, de verloskundige en de huisarts kreeg was miniem. Was ik dan de 
enige die dit had? Of werd er gewoon niet over gesproken omdat niemand wist 
wat er aan gedaan moest worden? 
 
Al tijdens mijn zwangerschap, toen het weer wat beter ging, kwam het idee om 
een website op te richten voor vrouwen met extreme zwangerschapsmisselijkheid 
of hyperemesis gravidarum. Het heeft uiteindelijk ruim 2 jaar geduurd, maar in 
2010 was het zover. Steunpunt Hyperemesis Gravidarum is een feit.  
 
Ondersteuning 

We hebben verschillende doelen. Als eerste willen we vrouwen met HG, hun 
partner, kinderen en familie ondersteunen tijdens de zwangerschap en daarna bij 
het herstel. Hiervoor hebben we een forum en een buddy-netwerk opgericht. Op 
het forum kunnen vrouwen op anonieme wijze met elkaar praten en steun bij 
elkaar zoeken. Het buddy-netwerk biedt één op één contact via de mail met 
vrouwen die ervaringsdeskundigen zijn op het gebied van HG. 
 
Informatie 

Naast het ondersteunen van vrouwen die HG hebben of gehad hebben, willen we 
ook informatie over HG verspreiden zodat deze zwangerschapsaandoening 
bekender wordt. Hopelijk kunnen we zo bereiken dat vrouwen eerder naar een 
arts of verloskundige stappen zodat ze eerder geholpen kunnen worden. Om dit 
te bereiken benaderen we websites die gericht zijn op zwangeren en verzoeken 
we hen een link naar onze site te plaatsen. Ook schrijven we artikelen die 
geplaatst kunnen worden op deze websites. Dit magazine is een andere manier 
om meer informatie over HG te verspreiden. Verder willen we folders maken die 
verspreid kunnen worden in ziekenhuizen, bij huisartsen en bij verloskundigen. 
 
De medische wereld 

Tot slot willen we ook de medische wereld stimuleren meer te leren over HG en 
de behandeling hiervan. Nog te vaak ontvangen wij verhalen van vrouwen die 
door hun zorgverleners op abominabele wijze zijn behandeld of met het 
overbekende zinnetje “Het hoort erbij” naar huis zijn gestuurd. We willen hier 
verandering in teweeg brengen door aan te bieden op opleidingen 
ervaringsverhalen te vertellen en te ijveren voor protocollen omtrent de 
behandeling van HG.  
Ook willen we graag meewerken aan wetenschappelijk onderzoek; zo kunnen 
onderzoekers die vrouwen zoeken die mee willen werken aan een onderzoek over 
HG ons verzoeken een oproep op de website te plaatsen. 
 
Help het Steunpunt 

Steunpunt HG kan deze dingen natuurlijk niet alleen bereiken. Jij kunt ons 
helpen. Vertel mensen over Steunpunt HG en laat ook je huisarts, je 
verloskundige en je gynaecoloog over Steunpunt HG weten. Een andere optie is 
om je aan te melden als vrijwilliger voor Steunpunt HG, je kunt helpen bij het 
schrijven van folders of artikelen, andere vrouwen met HG steunen en contacten 
leggen met tijdschriften en websites. Is je interesse gewekt? Mail ons dan op 
info@steunpunthg.nl 
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Moeilijke dag 
Als je HG hebt, zijn er vele moeilijke 

momenten. Het allermoeilijkste moment komt 

wanneer je je afvraagt of je het wel aan kunt 

om op deze manier zwanger te zijn 
 
Door: Rosa  

Vreemd genoeg kan ik me van de eerste helft van mijn zwangerschap niet goed 
herinneren. Misschien is dit niet zo heel vreemd, aangezien ik in een soort waas 
van uitdroging, misselijkheid en overgeven heb rondgelopen (Gelopen? Nou ja 
gelegen). Een paar momenten staan me heel helder bij, dit is er één van. 
 
Rock bottom 

Mijn absolute dieptepunt was voor mij tijdens de 2e keer dat ik opgenomen 
moest worden in het ziekenhuis. Ik wist ergens wel dat het er aan zat te 
komen, maar heb het tot het laatste moment verdrongen. Na mijn eerste 
opname in het ziekenhuis heb ik alles geprobeerd om niet terug te hoeven, 
maar niets wat ik deed, haalde ook maar iets uit. Ik bleef misselijk, ik bleef 
overgeven, ik bleef onbeschrijfelijk moe en ik kon bijna niets eten. Ik was 
totaal uitgedroogd en moest terug naar het ziekenhuis. 
 
Voor mij was dit het moment dat ik me begon af te vragen of ik dit wel kon 
volhouden. Zou ik het aankunnen om die enorme misselijkheid de hele 
zwangerschap te voelen? Ik was heel bang dat het antwoord ‘nee’ was. En dat 
terwijl het me 6 jaar, allerlei onderzoeken en medicijnen en vele moeilijke 
momenten had gekost om überhaupt op dit punt te komen! Het was absoluut 
niet zo dat ik mijn kindje niet wilde, al had ik op dat moment nauwelijks meer 
het idee dat ik zwanger was. Ik voelde me zieker dan ik ooit in mijn leven had 
gedaan en ik wilde alleen maar dat dat ophield.  
 
Boeken en tijdschriften?! 

Wat ook niet hielp is dat ik totaal geen herkenning kon vinden in de 
zwangerschapsboeken en tijdschriften die ik las. Ik voelde me freaky, bestolen 
van een normale zwangerschap en voorgelogen. Waarom had niemand me 
verteld dat het een reële optie was om misselijker te worden van je 
zwangerschap dan je ooit had gedacht. En waarom had niemand hier een 
oplossing voor? De medicijnen die ik kreeg hielpen voor geen meter, maar 
andere waren blijkbaar niet voor handen (of ik was nog niet ernstig genoeg 
ziek, een mogelijkheid die ik te erg vond om over na te denken).  
 
Al met al zorgde dit voor een complete mental breakdown. Gelukkig vond ik 
een luisterend oor bij een arts-assistente en ik denk dat zij er mede voor 
verantwoordelijk is dat ik de moed heb gevonden om mijn zwangerschap door 
te zetten. Door het begrip dat zij toonde, voelde ik me beter en vooral minder 
alleen.  
 
Een zoon 

Na die dag kon ik mijn zwangerschap en alles wat daar bij hoorde wat 
makkelijker aan. Niet dat het lichamelijk makkelijker werd (ik moest na deze 
opname nog een keer terug naar het ziekenhuis), maar ik kon mezelf beter 
voorhouden waar ik dit allemaal voor deed: een gezonde zoon! 
 
Zo gaat het niet voor iedereen 

Bijna elke vrouw met HG komt op een bepaald moment op een punt waarbij zij 
zich afvraagt of ze het volhoudt om op deze manier zwanger te zijn. En bij 
sommige vrouwen leiden de omstandigheden (extreme HG klachten, slechte 
medische zorg of andere problemen)  er helaas toe om de zwangerschap, over 
het algemeen een zeer gewenste zwangerschap, af te breken. Hiervoor krijgen 
ze niet altijd de steun die ze nodig hebben. Want hoewel het hun ‘keus’ is 
geweest de zwangerschap af te breken, ze rouwen ook om het verlies van hun 
kindje.  
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Gepland, samen over gefantaseerd 
Liefdevolle nachten en spannende ochtenden 
Turend naar een streepje,  
dat moment van enorme vreugde en blinde paniek 
Zwanger, nieuw leven slechts bij 2 mensen bekend 
 
De eerste kwaaltjes, de eerste keer rennen naar de wc 
Zo voelt dat dus, je voelt je zeker en sterk 
 
Niets meer eten, niets meer drinken 
Dan nog blijft de misselijkheid, blijft het overgeven 
Hoort dit zo, is dit normaal? 
Dit allesomvattend gevoel van zwart waarin je ligt 
Het gaat niet weg, het wil niet wijken 
 
Niemand kan je helpen, er is geen medicijn 
Je voelt jezelf wegzakken, waar is je eigen ik? 
De realiteit is weg, er is niets meer dan paniek 
 
Als bubbels komt het omhoog 
Dit kan ik niet, dit wil ik niet 
Het nieuwe leven wordt beeindigd 
 
Even is daar pure euforie,  
zo voelt het om er te zijn 
Maar snel volgt woede, verdriet, rouw 
Waarom moest je afscheid nemen van dit gewenste wonder? 
Niemand kan je helpen, wil je helpen 
Dit was toch jouw beslissing? 
 
Maar hoe kun je kiezen als er geen keus meer is? 
Als je gestript bent van jezelf  
en er alleen nog ellende en pijn is 
 
Je wilt alleen nog een steunende hand,  
Iemand die er voor je is  
Iemand die zegt: ik begrijp het 
 

Zwart 
 

8 



HG te lijf: tips 

HG is lastig te behandelen, niet alle 

medicijnen slaan bij iedereen even goed aan 

en niet iedereen wordt van dezelfde dingen 

misselijk. Er zijn wel dingen die je kunt doen 

om het jezelf makkelijker te maken. We 
geven je een aantal tips uit de praktijk. 

Luister naar je lichaam 

De allerbelangrijkste tip die we kunnen geven is: luister naar 
je lichaam! Neem de rust die je nodig hebt en probeer niet 
geforceerd de dingen te blijven doen die je normaal ook 
deed. Overgeefsessies zijn een aanslag op je lichaam en je 
hebt nu alle energie die je hebt voor je zelf nodig.  
Zet je leven dus een versnelling lager en voel je vooral niet 
schuldig als je je ziek meldt op je werk. Als je bij je 
ziekmelding aangeeft dat het om een 
zwangerschapsgerelateerde ziekte gaat, wordt je werkgever 
door het UWV gecompenseerd voor jouw salaris. 

Vertrouwd 

Als je naar het ziekenhuis moet, omring 
jezelf dan met vertrouwde dingen waar je 
kracht aan ontleent. Zet foto’s neer van 
je kinderen, leg een mooie steen naast je 
bed, prik alle kaarten op die je krijgt. Ook 
al zijn er bezoekuren, je zult toch veel tijd 
alleen doorbrengen en dan kunnen dit 
soort dingen een steun zijn. 

Ketostix 

Bestel bij je apotheek Ketostix van 
Bayer, zo kun je zelf bijhouden of je 
aan het uitdrogen bent. Deze sticks zijn 
ook online te koop, bijvoorbeeld bij 
www.vitaminstore.nl of bij 
www.mijnapotheek.nl. Als je positief 
test op ketonen in je urine neem dan 
contact op met je arts of verloskundige. 

Stoel onder douche 

Zet een stoel of een kruk onder de 
douche als gewoon douchen te 
vermoeiend is. Op die manier kun je 
toch lekker douchen zonder al te moe 
te worden. 

Ketostix 

Als de misselijkheid een beetje afneemt, kan het 
verstandig zijn om een verwijzing van de huisarts te 
vragen voor revalidatiefysiotherapie. Zo kun je er 
voor zorgen dat je je kracht en energie weer opbouwt 
zodat je de bevalling aan kunt. Een fysiotherapeut 
kan ook aan huis komen als je niet in staat bent om 
naar de praktijk te gaan. 
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HG is zwangerschapsgerelateerd 

Blijf de HG zien in de context van je zwangerschap. Hoe 
vreemd het voor een buitenstaander ook mag klinken, 
het is heel makkelijk om 'te vergeten' dat je zo ziek 
bent doordat je een kindje krijgt. Op dat moment zie je 
alleen nog de ziekte en vergeet je dat die 
zwangerschaps-gerelateerd is. Als je je blijft herinneren 
dat je een kindje krijgt, dan kan het makkelijker zijn de 
HG te verdragen. Als dit voor jou helpt, zorg dan dat je 
echofoto's van je kindje in de buurt hebt of andere 
dingen die je daar aan herinneren. 

Vraag hulp 

Voel je niet bezwaard om om alle hulp te 
vragen die je nodig hebt. Mensen in je 
omgeving willen graag helpen, maar 
weten vaak niet goed wat ze kunnen 
doen. Vraag ze om specifieke dingen te 
doen zoals boodschappen, de was, het 
huishouden, of gewoon bij je te zijn. 

Praat over je angsten en gevoelens 

HG heeft naast een grote impact op je lichaam, ook een grote 
impact op je geest. Er zullen hoogstwaarschijnlijk momenten 
komen dat je je afvraagt waarom je in vredesnaam zwanger 
wilde worden, dat je zo niet zwanger wilt zijn en dat je zelfs 
denkt aan een abortus. Dit zijn gedachtes die bij de meeste 
vrouwen die aan HG lijden een keer de kop op steken, denk 
dus vooral niet dat je niet normaal bent. Het is wel belangrijk 
om over dit soort dingen te praten met bijvoorbeeld je partner 
of je arts. Ook kun je overwegen om een doorverwijzing naar 
een psycholoog te vragen, deze kan je helpen dingen in 
perspectief te zien. Een andere optie is om contact op te nemen 
met één van onze buddy’s via de website van Steunpunt HG. 

Vergeet nooit dat HG een ziekte is, je 

bent niet gek, je stelt je niet aan, je zoekt 

niet naar aandacht door over te geven! 
 

HG te lijf: tips 

 

Even luchten 

Ga af en toe naar buiten en lucht je 
huis en je bed goed. Zo krijg je ook 
als je veel binnen zit, toch een frisse 
impuls. Verschoon (of laat 
verschonen) je bed ook regelmatiger 
dan je gewend bent, je transpireert 
meer doordat je HG hebt en dit komt 
dus ook in je beddegoed terecht. 
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Karen’s verhaal 
Na een aantal jaren van vruchtbaarheids-

behandelingen en net voordat de IVF-behandelingen 

starten, is Karen zwanger. Zij en haar vriend zijn 

superblij, maar de zwangerschap verloopt niet 

volgens het boekje. Hoor je echt zo misselijk te zijn? 
 

Door: Karen 

7 april 2009  
Onverwachts een dag die ik nooit meer zal 
vergeten. Een dag die begon als vele andere 
dagen. Vroeg opstaan, douchen en aankleden en 
naar mijn werk. Anders was dat ik me niet lekker 
voelde. Pijn in mijn buik, hoofdpijn, pijnlijke 
borsten en vooral een algeheel naar gevoel. Het 
was me duidelijk dat mijn ongesteldheid er weer 
aan zat te komen. Weer een vruchtbaarheids-
behandeling die niet is gelukt. Na 2,5 jaar vol 
teleurstellingen afgewisseld met hoopvolle dagen, 
vele onderzoeken, ziekenhuisbezoeken, ontelbare 
naalden met hormonen in mijn buik en maar liefst 
6 IUI-vruchtbaarheidsbehandelingen, zou dan 
voor ons de onvermijdelijke IVF gaan volgen. Om 
mezelf vast voor te bereiden op die 
onvermijdelijke ongesteldheid besloten ik en mijn 
vriend om die avond alvast maar die 
zwangerschapstest te doen. Ook dit was ons niet 
vreemd. Er waren al een paar doosjes met testen 
doorheen gegaan. We waren dan ook totaal 
onvoorbereid op de tekst die in het schermpje 
verscheen. ZWANGER. 

Ik zie ons nog staan voor de wasbak in de 
badkamer. Ongeloof in onze ogen. Niet wetend of 
we moesten juichen of ons moesten inhouden 
omdat we eigenlijk te vroeg hadden getest. Ik 
wilde allerlei mensen bellen, ik wilde niemand 
bellen. Ik wilde mijn vriend in de armen springen, 
ik wilde me inhouden. Ik wilde huilen, ik wilde 
lachen. Drie dagen en vier zwangerschapstesten 
heeft dit vacuüm geduurd. Toen wisten we het 
zeker. Ik was ruim 4 weken zwanger. Vreselijk 
gelukkig hebben we het direct aan onze familie 
verteld. Wetende dat we nog een aantal 
spannende weken te gaan hadden, besloten we 
het daar eerst bij te houden. Ik had een geheim, 
een vreselijk gelukkig spannend geheim, en ik 
zag dat ik straalde. Hoe kon het dat niemand het 
aan me zag… 

Moeite met eten 

Een kleine drie weken later begon ik te merken 
dat ik moeite had met eten. Ik at veel, maar bleef 
dat lege, nare gevoel in mijn maag houden. En op 
een gegeven moment at ik liever niet zo veel 
meer. 

Ik weet nog precies de laatste dag op mijn werk, 29 
april. Ik was heel erg naar, voelde een grote druk in 
mijn borstkas en had moeite met mijn lunch. Toch 
at ik heel veel, om maar te proberen dat nare 
gevoel weg te eten.  

Op Koninginnedag lag ik nagenoeg de hele dag op 
bed. Ik at niets, voelde me beroerd. De maandag 
erop meldde ik me ziek. Griep was mijn verhaal. Na 
1,5 week werd me duidelijk dat dit niet zomaar 
ochtendmisselijkheid was. Ik had enorme pijn in 
mijn maag. Mijn hele borstkas deed pijn, zelfs in 
mijn rug voelde ik het. Ook mijn slokdarm deed 
pijn. Enkele dagen later begon het overgeven. De 
hele dag door. Ik herinner me vooral het moment 
dat ik mijn moeder aan de telefoon had en zij me 
door het zoveelste overgeefuurtje heen hielp. Wat 
was ik haar dankbaar. 

Op zolder 

Na nog een week ellendigheid, verhuisde ik naar 
zolder. Ik kon niet naast mijn vriend liggen. Ik sliep 
niet, kon niet tegen zijn nabijheid, kon niet tegen 
de geluiden van de begane grond en niet tegen het 
licht. Ik lag op zolder in het logeerbed, het liefst in 
het donker. Af en toe nam ik een stuk van een 
kinderbanaantje en kauwde dit langzaam op. Naast 
mijn bed stond een emmer en er lag een nat 
washandje. Ik had ze regelmatig nodig. Per dag 
probeerde ik een glas water en 2 banaantjes naar 
binnen te krijgen. Iedere keer als ik moest 
overgeven, was ik vreselijk teleurgesteld. Dat 
betekende dat er weer een van de met veel moeite 
opgegeten banaantjes voor niets naar binnen was 
gegaan. 

Acupunctuur 

Via de verloskundige kwam ik in contact met een 
acupuncturist. Hij hielp me door elke keer als ik 
daar kom een programma van naaldjes toe te 
passen. En ook had hij af en toe goede tips. Hij was 
mijn enige moment dat ik uit huis kwam. Het 
voelde bijna als een uitje. Ik leef de naar de 
afspraken (1x per week) toe. Verder is er geen 
hulp. Bij de verloskundigenpraktijk hadden ze geen 
ervaring met mijn klachten en ze adviseerden me 
om vooral te blijven drinken. 
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Ten einde raad 

In de 11e week was ik ten einde raad. Een 
vriendin reed me naar de huisarts. Telefonisch 
had ik al een aantal keer contact gehad, maar ik 
voelde dat het nu echt niet meer ging. De 
huisarts bekeek me 5 minuten, hoorde mijn 
verhaal aan en belde het ziekenhuis dat ik er aan 
kwam. Ik was verbouwereerd, maar ook kwam er 
een groot gevoel van opluchting over me heen. Ik 
kreeg hulp! De vriendin (ook erg verbouwereerd 
en nogal geschrokken) bracht me direct naar het 
ziekenhuis. Na een paar uur wachten in een 
wachtkamer was er een eindelijk een bed voor 
me vrij. Ik smeekte ze me niet naar huis te 
sturen. Ik wilde echt daar blijven. Inmiddels was 
er bloed afgenomen, had ik urine ingeleverd en 
was er een echo gemaakt. Met ons kindje was 
gelukkig alles goed. Het rare is dat ik daar ook 
geen moment aan getwijfeld heb.  
 
Ik werd in mijn ondergoed in bed gestopt (ik had 
niet eens thuis een tasje in kunnen pakken), er 
werd een infuus in mijn hand geprikt en ik viel 
direct in slaap. Mijn vriend en familie wisten nog 
niet eens dat ik daar was. Maar ik voelde me zo 
verschrikkelijk opgelucht, eindelijk was ik ergens 
waar ze me gingen helpen. Mijn vriend schrok 
verschrikkelijk en kwam direct van zijn werk naar 
het ziekenhuis. Ik wist hem te overtuigen dat dit 
het beste was wat me kon overkomen, dat ik daar 
op het goede adres was. Hij kon dan ook eindelijk 
heel even de zorg voor mij overdragen. 
 
In het ziekenhuis 

Ik bleef acht dagen in het ziekenhuis. Ik hield 
daar een vochtbalans bij en ik werd 
langzamerhand ‘gedwongen’ om weer enigszins 
normaal te gaan eten. Anders moest ik aan de 
sondevoeding en dat probeerde ik samen met hen 
te voorkomen. Wel werden de onvermijdelijke (ik 
was al gewaarschuwd) vragen gesteld; ‘Ben je 
wel blij met deze zwangerschap?’, ‘Maak je je 
ergens zorgen over?’, ‘Wil je praten met een 
maatschappelijk werkster?’.  
 

Ik gaf aan dat ik nog nooit zo blij was geweest, dat 
ik me geen zorgen maakte over mijn zwangerschap 
(maar wel over het feit dat ik niet at en dronk en 
wat dat doet met de baby), dat ik best wel wilde 
praten met iemand, maar dat de bovenkamer echt 
in orde is. 
 
Over het algemeen had ik het goed in het 
ziekenhuis en werd ik echt geholpen. Er zijn twee 
dingen die me echt tegenvielen Er werd niet naar 
me geluisterd toen ik meerdere keren aangaf dat ik 
de pijn in mijn maag en slokdarm al had voordat de 
periode met braken begon. Dus dat dit geen gevolg 
is van het braken. Pas toen mijn vriend een keertje 
boos werd en de verpleegkundige apart nam op de 
gang en dit nogmaals benadrukte, kreeg ik een 
maagmedicijn (omeprazol). Ik heb dit medicijn tot 
aan de laatste dag van de zwangerschap geslikt. 
 
En na zes dagen op een rustige kamer verhuisde ik 
naar een overvolle kamer met zes(!) andere 
patiënten, waarvan er twee overgaven na een 
operatie en een derde haar bed vol poepte. Als je 
vecht tegen het overgeven, dan is dit niet de 
manier om dit vol te houden. Pas de volgende dag 
kon ik naar een tweepersoonskamer. Ik had 
namelijk een echte horrordag gehad, waarin ik echt 
dacht dat ik weer helemaal bij af zou zijn. 
 
Na de periode in het ziekenhuis ging het gelukkig 
beter met me. Maar ik bleef tot aan het eind van de 
zwangerschap erge maagpijn houden. Mijn 
smaakpapillen werkten overuren, waardoor alles 
vreselijk vies smaakte. Ik rook alles en dat was niet 
fijn. En ik was dood- en doodmoe. 
 
In de ziektewet 

Ik moest in de ziektewet blijven. Ik heb geprobeerd 
een dag te werken, maar de volgende dag moest ik 
daar enorm voor boeten. Het braken hield eindelijk 
op toen ik rond de 20e week was. Vanaf de 36e 
week kon ik zelfs weer wat normaler eten. Ik kreeg 
helaas nog wel zwangerschapsdiabetes, dat in de 
37e week ontdekt werd en waarvoor ik insuline 
moest spuiten. 

Door de ziekenhuisopname werd mijn omgeving 
ook iets meer wakker geschud. Ik kreeg veel 
bezoek, kaartjes, cadeautjes en bloemen. En tot 
het eind werd ik door familie, vrienden en 
kennissen heel erg gesteund. Maar feit blijft dat ik 
ruim zeven maanden aan huis gekluisterd was, 
vooral slapend op de bank en in bed. Mijn kat was 
mijn vaste gezelschap en ik had erg veel steun aan 
mijn maatjes op www.zwangerschapspagina.nl.  

Een dochter 

Op 15 december kreeg ik een prachtige dochter! Zij 
is alles waard geweest en ik ben vanaf de eerste 
blik dol op haar. Ze woog 3845 gram en is helemaal 
gezond. De HG heeft op haar, voor zover we 
kunnen constateren, geen enkele invloed gehad. Ik 
was 10 kilo lichter dan voor de zwangerschap, maar 
ook dat was geen echte straf. Vanaf een uur na de 
bevalling kon ik alles weer eten en het 
medicijngebruik kon ik direct stopzetten 
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HG te lijf: medicijnen 

Om HG te behandelen worden 

verschillende medicijnen gebruikt. De 

meest gebruikte anti-misselijkheids 

medicijnen beschrijven we hier. Deze zijn 
alleen op recept te krijgen.  

Emesafene: Dit is een medicijn dat al tientallen 
jaren tijdens de zwangerschap tegen 
misselijkheid wordt voorgeschreven en voldoende 
veilig wordt bevonden om tijdens de 
zwangerschap te gebruiken. De werkzame stoffen 
in emesafene zijn meclozine en pyridoxine. 
Meclozine blokkeert de prikkels in het 
braakcentrum en werkt zodoende tegen de 
misselijkheid en het braken. Pyridoxine is 
vitamine B6 en versterkt de werking van 
meclozine. Een nadeel van emesafene is dat je er 
slaperig van kunt worden. Het wordt dan ook 
aangeraden om geen auto te rijden als je 
emesafene gebruikt.  
 
Primperan: De werkzame stof in primperan is 
metoclopramide, deze stof werkt door de 
bewegingen van de maag en het begin van de 
darmen te stimuleren waardoor voedsel versnelt 
van de maag naar de darmen gaat. Daarnaast 
blokkeert metoclopramide de prikkeling van het 
braakcentrum waardoor braakneigingen afnemen. 
Ook primperan heeft als nadeel dat je er slaperig 
van kunt worden, daarnaast kan het ook leiden 
tot verstopping. Er is gemeld door gebruikers van 
primperan dat het soms depressieve klachten 
geeft. Als je hier last van hebt, overleg dan met 
je zorgverlener of de klachten door de primperan 
kunnen komen. 

 
 

Zofran: Dit is een middel tegen misselijkheid 
dat ook vaak wordt voorgeschreven bij 
misselijkheid bij chemokuren. De werkzame 
stof in Zofran is ondansetron, deze stof 
blokkeert de prikkeling van het braakcentrum in 
de hersenen. Bovendien voorkomt het de 
invloed van de prikkelende stoffen op de 
zenuwen rond de darm. Hierdoor nemen 
misselijkheid en braakneiging af. Zofran is er in 
verschillende vormen, zoals injecties, tabletten, 
drank of zetpillen. Zofran heeft een vrij lange 
werking. De belangrijkste bijwerking van zofran 
is hoofdpijn, daarnaast kan het de 
maagdarmwerking beïnvloeden. Over de 
gevolgen van het gebruik van zofran in de 
zwangerschap is helaas nog weinig bekend. Het 
wordt daarom niet snel voorgeschreven. 
 
Litican: Dit medicijn wordt vooral in België 
gebruikt voor zwangerschapsmisselijkheid. De 
werkzame stof in dit medicijn is alizapride 
hydrochloride. Het middel bevordert de 
beweging van de darmen en heeft anti-
misselijkheidskenmerken. Er is nog niet veel 
bekend over het gebruik van dit middel in de 
zwangerschap. Uit dierstudies blijkt geen 
schadelijkheid voor de foetus. 

 

Bron: Apotheek.nl (www.apotheek.nl) 
Consumed (www.consumed.nl) 
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Wat? 
Helaas reageert niet iedereen even begripvol als 

vrouwen aangeven dat ze HG hebben. En zelfs 

zorgverleners maken opmerkingen waar je naar van 
wordt. 

Wil je wel een kindje? 
Een kennis, die af weet van de 2,5 jaar 
vruchtbaarheidsbehandelingen die ik heb 
ondergaan, vraagt of ik zo misselijk ben omdat 
ik het kindje misschien niet wil.  
Helemaal ontsteld zeg ik dat ik vreselijk blij 
ben met de zwangerschap en dat dat absoluut 
niet het geval is. Dan zegt mijn kennis: 'Maar 
misschien wil je onbewust je kindje wel niet'. 

 

Cracker 
Probeer eens een cracker te eten voor je 
opstaat, dan wordt de misselijkheid wel 
minder... 

Ik ken iemand... 
Ik ken iemand die was ook zo 
misselijk, maar die ging wel gewoon 
werken... 
 

Vragen in het ziekenhuis 
Heb je geen eetstoornis? 
Wil je dit kindje wel? 
Zoek je geen aandacht? 
Is je relatie met je man wel goed? 

Huisarts 
Als de misselijkheid zo lang duurt, 
is het vast psychisch... 
 

In het ziekenhuis 
Je moet zelf je spuugbakjes 
opruimen, dan gaat het overgeven 
je wel tegenstaan 
 

Het hoort erbij 
Misselijkheid hoort bij een 
zwangerschap, niet zeuren 
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HG en werk 
Kun je met HG nog werken? Dat is wat veel 

vrouwen zich afvragen. Vaak voelen ze zich 

vervelend om zich ziek te melden wegens iets wat 

zo vaak voorkomt als zwangerschapsmisselijkheid. 

En werkgevers reageren hier soms ook vervelend 

op. We geven uitleg en tips over de combinatie van 
HG en werk. 

Geen goeie combi 
HG en werken is voor de meeste vrouwen een 
onmogelijke opgave. Sowieso als er sprake is van 
een ziekenhuisopname, maar ook tussen 
ziekenhuisopnames door. Hoe zou je aan je werk 
kunnen denken als douchen al een onmogelijke 
opgave is? Als het je een eeuwigheid kost om 
even naar beneden te gaan? En als je tussendoor 
ook nog moet overgeven. 
HG en werk is vaak ook geen goede combinatie 
omdat er op het werk veel HG-triggers zijn. 
Allerlei geuren van eten en mensen, felle lichten, 
computerschermen, geluid enzovoort. Die zijn 
vaak moeilijk te ontlopen, waardoor je de kans 
loopt op werk meer te moeten overgeven. 
Daarnaast kost werken energie, daardoor ben je 
vermoeider en vaak daardoor ook weer 
misselijker. 
 
Begrip gevraagd 

Doordat werkgevers meestal geen idee hebben 
wat HG inhoudt en alleen een beeld hebben van 
normale zwangerschaps-misselijkheid, begrijpen 
ze soms niet waarom je niet kunt werken. Het is 
daarom handig om aan je werkgever en aan je 
arboarts informatie over HG te geven. 
 
Elke vrouw met HG zal voor zichzelf moeten 
bepalen of werken nog een optie is. Veel vrouwen 
moeten er niet aan denken, vooral niet in de 
eerste helft van de zwangerschap. Voel je daar 
niet schuldig om, HG is een ziekte die alle energie 
uit je zuigt en het nodig van je lichaam en je 
geest vraagt. Als je je ziek moet melden wegens 
HG, geef dit dan aan bij je werkgever. Wanneer 
jouw ziekmelding namelijk zwangerschaps-
gerelateerd is, kan je werkgever een vergoeding 
krijgen van het UWV. Hij schiet er dus financieel 
niet bij in. 
 
Wel werken 

Er zijn vrouwen met HG, die toch graag blijven 
werken. Of in elk geval een deel van de week 
willen blijven werken. Dat geeft wat afleiding, je 
blijft een beetje onder de mensen en je hebt wat 
te doen.  
 

 
Wil jij graag blijven werken, dan hebben we wat 
tips voor je: 
 

• Doe het rustig aan, je zult waarschijnlijk 
niet dezelfde hoeveelheid werk kunnen 
verzetten als je gewend bent  

 
• Ga voor jezelf na hoeveel uur je zou 

kunnen werken, overleg met je 
verloskundige en eventueel met de 
arboarts of dit reëel is. Als je geen hele 
dag kunt werken, kun je jezelf voor een 
bepaald percentage ziek laten melden. Zo 
kan je bijvoorbeeld halve dagen werken 
 

• Neem extra pauze, je hebt in elk geval 
recht om 1/8e van je werkdag in 
doorbetaalde pauze op te nemen. Zoek 
dus af en toe een rustig plekje op en rust 
even uit 
 

• Probeer je werkomgeving prikkelarm te 
maken. Vraag  mensen niet te dichtbij te 
komen, vooral niet met eten en drinken 
 

• Leg uit wat er aan de hand is en geef aan 
dat het kan gebeuren dat je ineens weg 
gaat omdat je moet overgeven of een 
vlaag van misselijkheid voelt 
 

Geef het aan als het werken toch te veel wordt, 
het is niet de bedoeling dat je je nog slechter 
voelt door te werken 
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Femke’s verhaal 
Extreme misselijkheid en overgeven, en dat 8 

maanden lang, dat is het verhaal van Femke. Ze 

voelt zich eenzaam en onbegrepen. 
 
Door: Femke 

Dit verhaal heb ik geschreven toen ik zwanger 
was van mijn prachtige dochter Mila, die op 8 
mei 2008 geboren is: 

Terugblik 

Ik ben bijna 37 weken zwanger en godzijdank 
is mijn overmatige braken overgegaan in de 
'normale ochtendmisselijkheid' sinds een paar 
weken. Ik reageer nog steeds extreem op 
geuren, maar ik ben zo ongelooflijk blij dat ik 
de laatste maand nog een 'beetje normaal' 
zwanger kan zijn. Ik heb er een behoorlijke 
klap van gekregen, ben heel erg depressief 
geweest en wilde het allerliefst een abortus. 
Dit is vast ongelooflijk om te lezen, maar dit 
is wel een bewijs hoe vreselijk ziek ik ben 
geweest.  

Ik kan nu pas op sommige momenten blij zijn 
met het feit dat ik zwanger ben, tot nu toe 
heeft het mij alleen maar ellende bezorgd. Ik 
ben 8 maanden geleden gestopt met werken, 
zat dus al die tijd thuis. De eenzaamheid 
sloeg toe. Ik kon helemaal niks. Slapen lukte 
niet, want ik wist dat ik dan weer heel 
misselijk wakker zou worden.  

Weinig bekend 

Het ergste vind ik dat er zo weinig over 
bekend is. Er is nergens een goede site waar 
je advies kunt krijgen, of lotgenoten kunt 
vinden. De enige site die ik kon vinden was 
een Engelse site, waar ik ook veel aan heb 
gehad. Ik heb me vreselijk eenzaam, ziek, 
depressief en ongelukkig gevoeld en ik denk 
dat niemand dit echt kan begrijpen, behalve 
de mensen die dit net als ik ook zo lang 
hebben moeten meemaken. Ik leg het 
meestal maar zo uit: Het is als een buikgriep 
of voedselvergiftiging. Je bent continu 
misselijk en geeft achter elkaar over. Ook al 
heb je niks meer in je maag (dan geef je gal 
over). En dit gaat de hele dag zo door, van 
begin tot eind. Bij mij heeft het dus ongeveer 
7/8 maanden geduurd.  

Ik had af en toe het gevoel dat ik op mijn kop 
moest staan om aan mensen te laten zien dat 
ik echt niet meer kon, het liefst wilde ik 
opgenomen worden. 
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Ik kon niemand verdragen om mij heen, mijn 
partner en ik zijn apart gaan slapen, we 
hebben een huishoudhulp ingeschakeld omdat 
ik niks meer kon doen. Echt, ik stel me 
absoluut niet aan. Deze zwangerschap doe ik 
niet graag een keer over. Dit NOOIT meer!!!  

En er is niks, helemaal niks tegen te doen. Ik 
zou zo graag willen dat er wat meer 
bekendheid over kwam, zodat de vrouwen die 
dit moeten ondergaan op de een of andere 
manier erkenning krijgen. Met medicijnen is 
het niet op te lossen, maar psychische 
ondersteuning door middel van een forum of 
site of boeken of weet ik wat is een absolute 
vereiste. Ook onderzoeken wat betreft 
hyperemesis gravidarum, daar zou ik graag 
aan mee willen doen. Alleen al om alle 
vrouwen die dit nog een keer moeten 
meemaken te kunnen helpen...  

Dames die dit nu ondergaan, ik denk aan 
jullie en ik weet wat jullie meemaken. Ik kan 
niet anders dan jullie heel veel sterkte 
wensen. Het enige wat ik jullie kan 
meegeven, is dat je er sterker uit komt. En 
dat je de rest van de klachten behoorlijk kunt 
relativeren (maagzuur, rugpijn,krampen, 
slapeloosheid, pfff, als dat alles is?!?). 

 



Inspiratie 
Om al die maanden misselijkheid door te komen 
kun je wel wat inspiratie gebruiken. 

Luctor et emergo –  
Ik worstel en kom boven 

Dum spiro, spero –  
Zo lang ik adem,  blijf ik hopen 

“I can be changed by whatever 

happens to me.  
But I refuse to be reduced by it” 

Maya Angelou 

Courage doesn’t always roar. 

Sometimes it is the small voice that 

at the end of the day is saying:”I 
will try again tomorrow.” 

“Maak van je gedachten 

geen gevangenis” 

 
William Shakespeare 
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Als je HG hebt gehad 

 

dan kun je soms ook na je zwangerschap sommige geuren niet meer verdragen 
omdat die je zo doen terugdenken aan je zwangerschap... 
 
dan kun je bij een griepje in paniek schieten omdat je bang bent dat je 
misschien wel zwanger bent... 
 
dan snuffel je soms aan de koelkast omdat je je afvraagt wat er nou zo 
ontzettend naar rook toen je zwanger was. Ook toen rook niemand wat jij rook, 
maar je werd er wel heel misselijk van... 
 
dan kun je soms ook na je zwangerschap bepaald voedsel echt niet meer weg 
krijgen, omdat je daar zo misselijk van bent geworden in de zwangerschap of 
omdat je alleen maar dat hebt kunnen eten... 
 
dan bekijk je artsen en zorgverleners soms met een zeker wantrouwen, omdat 
ze je niet serieus namen toen je zo ziek was en alleen maar wilde dat het 
ophield... 
 
dan kijk je soms met een schuldgevoel naar je kindje omdat je tijdens de 
zwangerschap op sommige momenten hebt gewenst dat je niet meer zwanger 
was... 
 
dan is een volgend kindje niet vanzelfsprekend omdat je er rekening mee moet 
houden dat je ook in een volgende zwangerschap weer zo ziek wordt... 
 
dan heb je het advies om een kaakje voor het opstaan te nemen een paar 
honderd keer gehoord en kun je geen kaakjes meer zien (want je hebt het echt 
wel geprobeerd, maar het werkt gewoon NIET)... 
 
dan weet je wat je aan de mensen om je heen hebt, want je hebt veel zorg en 
hulp moeten vragen tijdens de zwangerschap... 
 
dan duurt het lichamelijke en psychische herstel van je zwangerschap soms 
langer dan jij of de mensen om je heen zouden willen... 
 
dan ben je blij wanneer je zwangerschap voorbij is en je lekker met je kindje 
kunt knuffelen. 
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HG te lijf: voeding 
Als je HG hebt, draait je dag vaak om 

eten en drinken. Drink ik wel genoeg, 

eet ik wel gezond, eet ik wel 

voldoende, val ik niet af, hoe hou ik 
dit binnen... 

Voeding en vocht bij HG is een heel lastig 
onderwerp. Vrouwen met HG zijn, 
begrijpelijkerwijs, veel met voeding bezig. Ze willen 
heel graag van alles eten, maar dit lukt op zijn best 
maar matig. Veel voedsel staat tegen omdat de 
smaak, de geur of de textuur op zich weer voor 
misselijkheid en overgeven zorgt. Als ze de koelkast 
open doen, kan ook die geur er voor zorgen dat de 
misselijk toeslaat. Het koken en bakken is vaak een 
drama op zichzelf, de geur van vlees dat wordt 
gebakken is voor sommige vrouwen reden om hard 
de andere kant op te rennen. 

Daarnaast hebben vrouwen met HG door de 
constante misselijkheid geen eetlust of zelfs maar 
energie om iets te eten. Vrouwen met HG beseffen 
zelf heel goed dat dit alles geen goede situatie is, 
niet voor henzelf en niet voor hun kindje. Toch 
wordt nog te vaak, zelfs door medisch personeel 
dat beter zou moeten weten, gevraagd aan 
vrouwen met HG of ze misschien een eetstoornis 
hebben.  

Omgang met eten en drinken 

Bij de behandeling van HG ligt de nadruk in eerste 
instantie op het binnen krijgen van vocht. Als het 
gaat om voedsel dan ligt de nadruk niet op gezond 
en gevarieerd proberen te eten, zoals normaal het 
advies aan zwangere vrouwen is, maar op het 
proberen om iets binnen te krijgen en te houden. 
Welke voeding dat is, is voor alle vrouwen 
verschillend en soms zelfs per week of per dag 
verschillend. Vaak is het voedsel wat een vrouw 
met HG wel binnenhoudt ook totaal anders dan het 
advies wat normaal wordt gegeven aan mensen 
met misselijkheidsklachten en maagproblemen 
(licht verteerbaar voedsel, niet te vet, geen 
koolzuurhoudende dranken). 

Tips op het gebied van voeding en HG: 

•••• Experimenteer met de temperatuur van 
eten en drinken. Misschien vallen koude 
dranken of zelfs waterijsjes beter, 
misschien is het fijner om juist warme 
dranken of voeding te nemen. Lauw drinken 
of eten valt over het algemeen niet goed, 
maar misschien bij jou juist wel 
 

•••• Laat je eten en drinken zo veel mogelijk 
door iemand anders klaar maken, dan hoef 
je niet in de kookgeuren te zitten 

 

• Probeer alternatieve bronnen van vocht zoals 
watermeloen of ander fruit, probeer ook 
verschillende soorten dranken zoals frisdrank, 
vruchtensappen of sportdrankjes 
 

• Als je probeert uit te vinden wat je nog wel zou 
willen eten, denk dan niet alleen aan bepaalde  
voedingsmiddelen. Probeer ook uit te vinden 
welke  smaken of texturen goed zouden vallen 
 

• Als je alleen zin hebt in dingen als patat, 
hamburgers, pizza en ijs (kortom junkfood) 
voel je daar dan niet schuldig over en neem 
het. Elke calorie die je binnenkrijgt en 
binnenhoudt is een gewonnen calorie en  ook in 
deze voedingsmiddelen zitten voedingsstoffen 
die je nodig hebt 
 

• Blijf geregeld nieuwe dingen proberen. 
Voedingsmiddelen die je eerst niets vond, 
kunnen nu juist ineens goed vallen en 
omgekeerd 
 

• Zorg dat je wat dingen hebt die makkelijk te 
pakken zijn, zodat het niet te veel moeite kost 
om iets klaar te maken als je wat wilt eten 
 

• Zorg dat de koelkast vrij is van sterk geurend 
voedsel, dat voorkomt een vlaag van 
misselijkheid zorgen als je de koelkast open 
trekt 
 

• Raadpleeg een ervaren diëtist, deze kan je 
helpen met het vinden van voedingsmiddelen, 
kan je geruststellen over je dieet en kan je 
adviseren over vloeibare voeding en 
voedingspreparaten. Vaak hoef je hiervoor je 
huis niet uit en kun je per telefoon of E-mail 
contact hebben. Steunpunt HG werkt samen 
met de diëtisten van Essential Balance. Zij 
hebben ervaring met het ondersteunen van 
vrouwen met HG. Je kunt hen mailen op 
info@essential-balance.nl. 
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Ik ben een echte zoetekauw. Altijd al geweest en dat zal ook nooit veranderen. 
Ik ben niet dik, maar ach mijn middel zou best een taille mogen vertonen. Mijn 
moeder is haar hele leven al op dieet. Maar dit mag niet veel baten. Zij is nog 
een grotere snoeperd. Ik heb het dus niet van een vreemde. Zelfs als we ziek 
zijn, gaat eten nog best prima. Zelden een kilo afgevallen tijdens een griepje. 
Eerder een kilo aangekomen, want je ligt toch maar op bed. Een extra koekje is 
snel gegeten. Een incidenteel buikgriepje zorgde wel af en toe voor een wat 
beter zittende broek.  

In 2009 ging dat even anders. Ik werd na veel proberen eindelijk zwanger. Zo 
gelukkig als 60 Neil Armstrongs voor het eerst op de maan begon ik heerlijk 
voor twee te snoepen. Mijn baby moest er immers toch van groeien? Ik had 
dan ook veel honger. Zo ook op 28 april. Op mijn werk de hele ochtend een 
raar leeg gevoel in mijn maag. Die lieve baby zat nog maar een paar weken in 
mijn buik, maar vrat me nu al op van binnen. Wat een heerlijk gevoel, want 
wat zou hij of zij dan goed groeien. 

Ik nam bij de lunch een geweldig vol gestapeld dienblad mee naar ons tafeltje. 
Er werd door collega’s uit beleefdheid nog net niets over gezegd, maar ik zag 
het in de lucht hangen. Tja, dacht ik, zij weten natuurlijk nog niet dat ik voor 
twee mag eten. Die middag bleef dat lege gevoel in mijn maag. Ik snapte er 
niets van. Hoe kon dat met een grote maaltijdsalade, een kop dikke 
tomatensoep, drie bruine boterhammen met beleg, een kaassoufflé, een bakje 
yoghurt met cruesli, een glas melk, een glas vruchtensap, een stokje saté met 
veel satésaus en als toetje een chocoladereep achter de kiezen? Zeg maar 
ongeveer 4x de hoeveelheid van een normale lunch? Zo’n zwangerschap maakt 
je wel hongerig zeg. 

Had ik op dat moment maar geweten dat dat de laatste volledige maaltijd was 
waar ik het de komende 8,5 maanden mee zou moeten doen. Ha, dan had ik 
zeker nog 2 chocoladerepen extra genomen. Dat lege gevoel is niet meer 
weggegaan tijdens mijn zwangerschap. Ik merkte al snel dat dit met veel eten 
niet op te lossen was. Sterker nog. Hoe minder ik at, hoe beter ik me voelde. 

Niets rook nog hetzelfde. Niets smaakte nog hetzelfde. Ik ben normaal 
verslaafd aan chocolade, heb nog een paar keer een bonbon geprobeerd. Een 
kick van 2 seconden (‘zou het dan toch…’) en dan die vieze bittere smaak op 
mijn tong (‘nee, toch weer niet…’). Steevast werd me gevraagd wat ik het 
liefste wilde als ik bevallen was. Ooohh, chocola….!! Ik at geen aardappelen en 
ook nu nadat ik bevallen ben, ben ik er niet dol meer op. Met patat kun je me 
niet meer blij maken. Ik ben een echte theeleut, maar de hele zwangerschap 
heb ik geen thee kunnen zien. Zoooo afschuwelijk bitter. Nu drink ik het ineens 
zonder suiker. Wel met sloten tegelijk. Gelukkig is dat gewoon teruggekomen. 

Ik leefde tijdens mijn zwangerschap op appels. Elke dag wel een stuk of 7 a 8, 
soms wel 10. De appels konden niet aangesleept worden. De hele Elstar-oogst 
van 2009 is naar mij gegaan. Ik heb nog een meloen-periode gehad. Gelukkig 
geen 10 meloenen per dag! 

Ik ben een van de gelukkigen die geen sondevoeding heeft gehad, ik heb niet 
extreem veel overgegeven. Maar vooral at ik weinig en dronk ik weinig. In de 
eerste weken viel ik zo’n 10 kilo af. Nu, 5 maanden na de bevalling, ben ik nog 
steeds 8 kilo lichter dan voor mijn zwangerschap. En ik waardeer eten meer. 
Het is niet meer vanzelfsprekend. Maar ik ben nog steeds een zoetekauw. 
 

Ervaring met voeding 
Karen vertelt hoe zij de strijd met 

voeding heeft ervaren toen zij HG had 
 
Door: Karen 
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Christel’s verhaal 
Dromend van een groot gezin wordt Christel voor 

de eerste keer zwanger. Dat loopt niet zoals ze had 

gedacht, ze neemt zich voor nooit meer zwanger te 

worden. Maar haar wens voor nog een kindje is 

toch groter. 
Door: Christel 

Een groot gezin? 
Als kind al had ik een verlangen naar een groot 
gezin, ik zag dat al voor me: ik en een man met 
een stuk of 6 kinderen aan een grote keukentafel! 
Als kind ben ik zonder broertjes of zusjes 
opgegroeid en dit heb ik nooit leuk gevonden, ik 
idealiseerde zo het hebben van een groot gezin en 
hier verlangde ik naar. Vaak heb ik om een broertje 
of zusje gevraagd maar helaas nooit gekregen en 
dat mis ik tot op de dag van vandaag nog. Nadat 
we in 2001 zijn getrouwd, wilde mijn partner en ik 
het liefst zo snel mogelijk onze kinderwens in 
vervulling zien gaan. Na ongeveer een jaar konden 
we onze ogen niet geloven toen een test ons 
vertelde dat ik zwanger was.  

Misselijk! 
Al snel voelde ik me doodmoe maar ik walste hier 
mooi overheen en ging gewoon door met mijn leven 
totdat ik enorm misselijk werd, dit was niet te 
negeren!!! Na een aantal dagen van wel 50-70 keer 
braken ging ik naar de huisarts en werd ik 
doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar werd ik 
opgenomen en aan het infuus gelegd. In eerste 
instantie vond ik dit prima, ik werd geholpen! Ik 
rustte uit in dat bed en na een paar dagen mocht ik 
naar huis. 

Helaas ging het heel snel weer mis en na 2 dagen 
lag ik weer in het ziekenhuis aan het infuus. Ik 
begon me zorgen te maken over hoe lang dit zou 
gaan duren en hoe ik dit moest dragen. Na een 
week bijtanken mocht ik weer naar huis, ik was zo 
blij! Maar een kleine week later meldde ik me 
opnieuw in het ziekenhuis, daar werden nu toch 
vraagtekens gezet bij mijn misselijkheid: was het 
geen roep om aandacht? Was mijn relatie wel 
goed? Had ik geen eetstoornis? Was dit kindje 
eigenlijk wel gewenst???? Wat deed me dit pijn! Ik 
kon me niet verweren, ik was veranderd in een 
andere persoon. Ik was labiel, huilde en 
schreeuwde veel, ik herkende mezelf niet meer. In 
het ziekenhuis werd het nu als psychisch afgedaan 
en ik kreeg gesprekken met een psychologe, dit 
was fijn omdat ik hierin kon ventileren over hoe het 
verplegend personeel mij behandelde. Dit was 
mishandelen! Ik ben in mijn leven nog nooit zo 
mensonterend behandeld als toen en ik vertel je, ik 
zal me dit ook nooit meer laten gebeuren. Maar 
toen dachten we dat ze het wel zouden weten, wij 
hadden nog nooit gehoord van hyperemesis 
gravidarum…. Zij waren de specialisten, niet waar? 
Ik mocht geen tv, geen telefoon, geen visite… de 
gordijnen moesten dicht blijven en ik moest mijn 
eigen spuugbakjes maar opruimen… een hel!!! Ik 
was totaal in paniek en radeloos en niemand nam 
me serieus, wat moest ik doen? 

Zo af en toe kwam mijn moeder om me te helpen 
onder de douche, want dat deden de 
verpleegkundigen niet. Zij meenden dat ik dat best 
zelf kon. Ze zeiden tegen mijn moeder dat ik me 
aanstelde en dat ik mijn lipstick moest opdoen en 
eens moest gaan shoppen! Ik kon amper op mijn 
benen staan! Totdat plotseling iedereen in rep en 
roer was want mijn bloedwaarden kelderde naar 
een dieptepunt, mijn ontlasting was wit en het was 
zo wat kantje boord! Alles werd uit de kast 
getrokken en ik kreeg diverse onderzoeken, 
uiteindelijk een neussonde met voeding. En ook 
namen de verpleegsters me iets meer serieus, ik 
was meer dood dan levend! 

Een ander ziekenhuis 
Maar bij mij was iets geknapt, als ze maar lang 
genoeg tegen je zeggen dat het psychisch is, ga je 
daar zelf in geloven. Ik dacht echt dat ik totaal gek 
was. Een vriend van ons zag dat het zo niet langer 
kon en zei dat we van ziekenhuis moesten 
veranderen, hij opende onze ogen. Ik snap nog 
steeds niet waarom we dit zelf niet hebben gezien. 
Ik denk dat dat uit wanhoop is, je klampt je vast 
aan de deskundige waarvan je denkt dat hij je 
helpt. Achteraf gezien heel dom dat we zo lang bij 
dit ziekenhuis zijn gebleven. We zijn overgestapt en 
wat was dat een verademing! Ik werd weer als 
mens gezien en ook zo behandeld… toen ik de 
eerste keer daar binnen kwam zei er direct iemand 
dat dit wel eens tot het einde zou kunnen duren; 
het klinkt raar maar dat was zo fijn om te horen. In 
het andere ziekenhuis zeiden ze telkens dat het na 
10 weken weg moest zijn, toen na 12 weken, 14 
weken en na 16 weken dat hadden ze nog nooit 
meegemaakt. Mijn eigenwaarde was nul, ik had 
totaal geen zelfvertrouwen meer en dacht dat ik 
gek was. Maar hier waren verpleegsters die wel de 
tijd namen om even echt naar me te luisteren en 
zelfs een hand op mijn schouder legde als ik weer 
eens uit wanhoop alles bij elkaar schreeuwde. Ook 
de gynaecologen waren begripvoller en dat voelde 
goed. Ik was heel angstig en kreeg ook hier 
gesprekken met een psycholoog. Ik had geen 
vertrouwen meer in mijn lichaam omdat ik steeds 
na het ontslag, thuis weer terug viel en weer in het 
ziekenhuis belandde. Het was echt een 
golfbeweging. Tot 24 weken ben ik in en uit het 
ziekenhuis gegaan, kreeg medicatie, infuus enz… ik 
heb diverse malen een abortus overwogen maar 
gelukkig steeds toch ergens de kracht vandaan 
gehaald om door te gaan.  

 
Mijn man en ouders stonden aan de zijlijn, 
machteloos keken ze toe… ze konden me niet 
helpen alleen maar hopen. Voor hen was dit ook 
een hel! 
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Na 24 weken heb ik mijn zwangerschap thuis 
kunnen uitliggen en -zitten, er is geen dag geweest 
dat ik niet heb gebraakt, maar ik heb het gered! 
Het ergste is ook het onbegrip van de omgeving, 
misselijkheid hoort er toch bij? Neem een 
beschuitje... Als je geen HG gehad hebt, kun je je 
gewoonweg niet indenken dat een mens zo 
misselijk kan zijn! Ik was heel bang dat ik voor 
altijd ziek zou blijven, maar na de bevalling was de 
misselijkheid direct verdwenen. Ongelofelijk, wat 
waren we blij, alle ellende was voorbij en het leven 
kon weer beginnen. Wat genoten we van ons 
zoontje , het was heerlijk om weer alles op te 
pakken. Het herstel ging voorspoedig en ik riep dat 
ik nooit meer zwanger wou worden, nooit meer!!!  

Nog een kindje? 
Maar na een tijdje begon ik te twijfelen, ik wou 
eigenlijk helemaal geen gezin met 1 kind… ik wou 
er meer maar hoe? We schreven ons in voor 
adoptie, dat zou toch lang gaan duren dus we 
deden dat eigenlijk vrij snel. Na een jaar kregen we 
bericht over de eerste bijeenkomst en zijn mijn 
man en ik om de tafel gaan zitten. Was dit wat we 
wilden? Kunnen we dit wel betalen? We kozen 
ervoor om toch niet verder te gaan voor een 
adoptiekindje en later maar verder te kijken wat we 
zouden doen.  

De tijd verstreek en iedere verjaardag van onze 
zoon had ik verdriet. Ik wou zo graag nog een 
kindje, ik kon dit gevoel niet wegstoppen want het 
kwam steeds terug! Mijn man had zich bij 1 kindje 
kunnen neerleggen en was tevreden zo maar vond 
eigenlijk 2 kinderen ook fijner. Hij heeft de 
beslissing bij mij neergelegd, als ik nooit meer 
zwanger zou willen zijn had hij daar alle begrip voor 
en was het goed maar na veel twijfel en angst 
kozen we toch om er nog een keer voor te gaan. 
We wisten dat ik 99 procent kans had op herhaling 
en bereidde ons goed voor door vooraf allerlei 
zaken goed te regelen. 

Toen onze zoon 4 jaar was gingen we er voor. Toen 
het raak was, waren we blij, maar ook heel erg 
bang. We vertelden het direct aan iedereen want ik 
wilde dit graag zelf doen dit keer.  

De eerste keer dat ik moest braken ontstond er 
totale paniek, ik wist weer precies hoe het was… dit 
had ik eigenlijk heel ver weg geduwd en 
verdrongen.   

Nog sneller dan de eerste keer werd ik ziek. In week 
5 was de eerste ziekenhuisopname een feit, er was 
geen weg terug.  

Ik had me al die jaren verdiept in HG en wist er in 
vergelijking met de eerste keer heel veel van. Ik had 
contact met lotgenoten, terwijl ik toen dacht dat ik 
alleen was. Vooraf hebben we met de gynaecologe 
afspraken gemaakt over het gebruik van zofran of 
prednison als het echt niet meer zou gaan. Ik ging er 
vanuit dat dit dan ook goed zou verlopen. Eerst 
zouden we de lichtere middelen proberen en als die 
niet werkten zouden we uitwijken naar zofran, zo 
spraken we af. De gynaecologen waren bang voor de 
effecten op de vrucht en wachtten zo lang mogelijk 
af. Ik was weer in de hel beland en al snel was ik 
doodop, ik kon niet meer! Na lang aandringen en 
praten kreeg ik met 8 weken een lage dosis zofran 
voorgeschreven. Dit hielp, maar niet lang genoeg. Dit 
werd opgebouwd totdat ik in week 13 4x4mg kreeg 
en dit zorgde ervoor dat ik niet zo veel meer hoefde 
te braken. Zo droogde ik niet uit en dus de ellende 
thuis kon uitliggen en -zitten.  

Ik ben tijdens deze zwangerschap 4 keer opgenomen 
geweest, gelukkig minder dan de vorige keer. Het 
moeilijkste vond ik deze keer het loslaten van mijn 
zoontje, ik kon hem niet om me heen verdragen. Dat 
gewiebel, dat geluid, ik kon het niet! Het deed me 
verdriet als ik afscheid van hem moest nemen als ik 
in het ziekenhuis lag. Dat ik niet zelf voor hem kon 
zorgen, maar dat moest overlaten aan mijn man en 
ouders. Totaal afhankelijk van anderen was ik, terwijl 
ik normaal alle touwtjes het liefst zelf in handen 
houd. De zofran bleek geen wondermiddel, zoals ik 
had gehoopt. Het haalt de scherpe kantjes er van af 
maar je blijft constant misselijk, een paar weken is 
het redelijk gegaan. 

Ik kon uit bed maar echt iets leuks doen was toch 
moeilijk. Een paar keer ben ik wel met mijn man of 
vriendinnen een terrasje gaan pikken of 
babyspulletjes gaan kopen maar daarna was ik 
doodop en moest ik weer een hele poos plat. Ook 
tijdens deze zwangerschap heb ik abortus overwogen 
maar ik wist dat dan definitief betekende dat het bij 1 
kind bleef, dus ik hield met de nodige steun vol. Het 
was een loodzware tijd voor mij en mijn gezin. We 
zijn nu bezig om de periodes met hg af te sluiten, dat 
is niet gemakkelijk. Het is niet niks als je 2 keer 
ongeveer 9 maanden van je leven niks meer kunt en 
vaak het gevoel hebt dat je dood gaat. De emotionele 
verwerking heeft tijd nodig, het moet weer een plekje 
krijgen. Ons gezin is compleet, meer kinderen zullen 
er niet komen…. Ik ben blij dat ik 2 mooie zonen heb!  

Sterk! 
Vrouwen die het gevecht met HG aangaan zijn sterke 
vrouwen ze moeten knokken voor hun kind. Voor 
sommigen is een zwangerschap een roze wolk, voor 
HG-ers een zwarte hel! Gelukkig komt er een eind 
aan en kun je trots zijn op de prestatie die je hebt 
geleverd, de Olympische Spelen zijn er niks bij! Ik 
ben degene die me gesteund en geholpen hebben 
enorm dankbaar en zal nooit vergeten wat ze voor 
me hebben gedaan. Alleen had ik deze strijd verloren. 
Ik heb geleerd dat ik sterker ben dan ik ooit had 
kunnen bedenken en dat maakt me enorm trots!  
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Wat is normaal? 
Misselijkheid komt vaak voor bij zwangere 

vrouwen. Maar zoals je al gelezen hebt, 

kan misselijkheid soms ernstige vormen 
aannemen. Wanneer moet je hulp zoeken? 

Wanneer is misselijkheid niet meer normaal 

Enige vorm van zwangerschapsmisselijkheid is 
vrij normaal in de zwangerschap. Echter, als de 
misselijkheid ernstige vormen aanneemt is dit 
niet meer normaal en moet er hulp gezocht 
worden. 

Het is lastig om de te bepalen waar nu de grens 
ligt tussen ernstige zwangerschapsmisselijkheid 
en 'milde' HG en dit is vaak ook niet relevant. Als 
de symptomen je leven en gezondheid beginnen 
te beïnvloeden dan is extra aandacht nodig.  

Wanneer hulp zoeken? 

Vooral de volgende symptomen (1) zijn signalen 
om je zorgverleners te waarschuwen, ook 's 
nachts!:  

• Overgeven van bloed, gal of slijm 

• Continu blijven overgeven 

• Niets meer kunnen binnen houden, zelfs 
water wordt overgegeven 

• Ernstige constipatie 

• Versnelde hartslag  

• Extreme moeheid  

• Versneld gewichtsverlies of 
gewichtsverlies van meer dan 5% van je 
lichaamsgewicht van voor de 
zwangerschap 

• 24 uur niets binnen kunnen houden 

• Uitdroging:  
o Duizeligheid en flauwvallen  
o Verwardheid  
o Droge tong en lippen en veel 

dorst  
o Verminderd urineren en donkere 

urine  
o Verlies van de elasticiteit van de 

huid (als je de huid op je hand 
tussen duim en wijsvinger pakt en 
laat vallen, zal deze minder snel 
terugveren dan normaal)  

Partner moet ook opletten 

Heb je veel last van uitdroging en overgeven, 
dan kun je door de aard van deze klachten 
soms zelf de ernst van de situatie niet meer 
goed inzien. Daarom is het ook voor je partner 
belangrijk oplettend te zijn en tijdig 
zorgverleners te waarschuwen.  

Uitdroging 

Als je twijfelt of je last hebt van uitdroging, kun 
je een vochtlijst bijhouden. Op de vochtlijst 
houd je bij wat je eet en drinkt en houd je bij 
wat er weer uit komt aan urine, braken en 
ontlasting. Dit moet minstens met elkaar in 
evenwicht zijn, waarbij het vocht en de voeding 
het liefst de overhand moeten hebben. Je kunt 
de vochtlijst bespreken met je huisarts, 
verloskundige of gynaecoloog en zij kunnen 
bepalen of er aanleiding is tot zorg. Vooral als 
je zelf twijfelt of er sprake is van uitdroging is 
het handig contact op te nemen met je 
zorgverlener. Uitdroging kan reeds na 2 dagen 
ernstig overgeven ontstaan. Het hoeft niet 
ernstig te zijn, mits er tijdig iets aan gedaan 
wordt. Ook zal uitdroging je misselijkheid 
verergeren waardoor je in een neerwaartse 
spiraal terecht komt en normale 
zwangerschapsmisselijkheid zal overgaan in 
HG.  

Bron: 
1) Stichting HER www.helpher.org 
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Op het web 
Waar kun je nog meer informatie over HG en 
zwangerschapsmisselijkheid vinden 

www.helpher.org: HER Foundation – Hyperemesis 
Education & Research – Amerikaanse stichting die 

onderzoek naar HG bevordert en vrouwen met HG 

ondersteunt 

www.zwangerschap-misselijkheid.nl: Website die 
zicht met name richt op de voedingsaspecten van 

zwangerschapsmisselijkheid en hyperemesis 

gravidarum 

www.steunpunthg.nl: Steunpunt Hyperemesis 
Gravidarum – onze eigen website waar je onder 

andere informatie, tips en een forum vindt over 

hyperemesis gravidarum 

www.zwangerenmisselijk.nl: Zwanger en Misselijk – 
de zustersite van Steunpunt HG die gewijd is aan 

‘gewone’ zwangerschapsmisselijkheid. Ook hier vind 

je informatie en tips 

http://pregnancysicknesssupport.org.uk: Pregnancy 
Sickness Support – Engelse website die ondersteuning 

biedt aan vrouwen met zwangerschapsmisselijkheid en 

hyperemesis gravidarum 

http://ziekzwanger.hyves.nl: Hyves voor vrouwen met 

hyperemesis gravidarum 

http://www.motherisk.org/women/forum.jsp: The 
Motherisk Nausea and Vomiting of Pregnancy (NVP) Forum 

- is een Canadees forum gewijd aan 

zwangerschapsmisselijkheid en hyperemesis gravidarum 
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HG en partner 
Een zwangerschap met HG 

is zwaar, niet alleen voor 

de vrouw in kwestie maar 

ook voor haar partner en 
familie.  

Aan de zijlijn 

Het is moeilijk voor te stellen hoe iemand met HG 
zich moet voelen. Als partner zie je je 
vrouw/vriendin steeds zwakker worden. Je ziet 
haar worstelen met voeding, maar ook met de 
nare gevoelens die bij HG komen kijken. 
Schuldgevoel, angst, verdriet en boosheid komen 
veel voor bij HG en zijn normale gevoelens. Het 
kan zijn dat je vrouw/vriendin uit pure wanhoop 
aangeeft de zwangerschap niet meer aan te 
kunnen en zelfs de zwangerschap wil beëindigen. 
Ook deze gevoelens komen veel voor bij een 
zwangerschap met HG. Het is belangrijk dat je 
hier samen veel over praat, probeer uit te vinden 
waar de gedachten van je vrouw/vriendin naar 
toe gaan en probeer haar te begrijpen. Schakel 
eventueel hulp in van een psycholoog of 
maatschappelijk werker, je hoeft je hier niet voor 
te schamen! Probeer zoveel mogelijk positief te 
blijven. Praat ook met anderen, zodat je zelf ook 
je verhaal kwijt kan, het is niet makkelijk om 
zolang zo intensief voor iemand te moeten 
zorgen.  

Praktisch 
Ook in praktische zaken zie je de gevolgen van 
HG. Veel vrouwen met HG zijn bijvoorbeeld 
overgevoelig voor geuren en enkelen kunnen hun 
partner niet in de buurt verdragen, dit is vooral 
vervelend bij het slapen gaan. Probeer dit niet als 
een afwijzing te zien, maar als een symptoom van 
de HG. Je vrouw/vriendin heeft hoe dan ook je 
steun hard nodig. 

Tips 
We hebben wat tips verzameld die kunnen helpen 
om het hoofd boven water te houden 

• Lees je in over HG, als het gaat om 
contact met zorgverleners dan zul je vaak 
zelf het woord moeten doen. Je 
vrouw/vriendin is hier soms niet meer 
goed toe in staat en kan door de 
uitdrogingsverschijnselen soms zelf niet 
meer in de gaten hebben hoe ernstig haar 
symptomen zijn. Als je het gevoel hebt 
dat dit speelt, aarzel dan niet en neem 
contact op met jullie zorgverlener, ook als 
het midden in de nacht is! 
 

• Overweeg zorgverlof aan te vragen bij je 
werkgever, je hebt hier recht op als je 
langdurig moet zorgen voor een ziek 
familielid. 

 
 

• Blijf met elkaar praten, over je zorgen en wat 
je van elkaar verwacht bijvoorbeeld. 
 

• Geef een seintje als je gaat koken, zo kan je 
vrouw/vriendin zich hierop voorbereiden en 
een reactie op kookluchten voorkomen. Is de 
reactie op geuren extreem? Overweeg dan 
kant en klare magnetronmaaltijden, deze 
geven beduidend minder geur af. 
 

• Maak klaar waar je vrouw/vriendin op dat 
moment trek in heeft, ook al bestaat de kans 
dat ze niet meer wil als het klaar is. Neem het 
haar niet kwalijk, ze kan zich binnen enkele 
ogenblikken veel beter of slechter voelen. 
Voel je ook niet schuldig als hetgeen je net 
voor haar hebt klaar gemaakt met dezelfde 
snelheid weer naar buiten komt. Dit komt niet 
doordat jij iets verkeerd hebt gedaan, maar 
omdat de HG opspeelt. Soms zie je dat als 
vrouw zelf ook niet aankomen. 
 

• Ga zoveel mogelijk leuke dingen doen als je 
vrouw/vriendin een opleving heeft. Het zal 
misschien maar kort zijn, maar het werkt toch 
verfrissend. Even een kleinigheid voor de 
baby aanschaffen, of een korte wandeling. 
 

• Als je vrouw/vriendin in het ziekenhuis ligt, 
neem dan af en toe wat kleins mee voor haar 
en/of voor de baby. Dat kan haar houvast 
geven op momenten dat ze alleen is. Vraag 
ook aan familie en vrienden of ze af en toe 
een kaartje kunnen sturen, het idee dat 
mensen met je meeleven is erg prettig als je 
zo ziek bent. 
 

• Vraag hulp in de omgeving. Mensen willen wel 
vaak helpen maar weten niet hoe. Wat kleine 
taakjes in huis overnemen, of een boodschap 
mee laten brengen kan al veel schelen. 
 

• Zorg dat je af en toe ook wat leuks voor jezelf 
kan doen, bijvoorbeeld sporten of naar een 
vriend. Voel je hier niet schuldig over. Je hebt 
dit nodig om nieuwe energie te verkrijgen 
zodat je er weer voor haar kunt zijn. 
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Norah’s verhaal 
Ook als je een zwangerschap met misselijkheid 

verwacht en de verhalen kent van je moeder en je 

zus, is het toch anders om zelf een zwangerschap 

met HG te ondergaan. 
 
Door: Norah 

Ik was vier maanden zwanger toen ik op een 
forum een berichtje las van een vrouw die na 
maanden misselijkheid en vele opnames in het 
ziekenhuis wegens uitdroging en ondervoeding de 
zwangerschap met een abortus had beëindigd. 
“Ach” schreef ze, “ ik kan altijd nog een jong 
hondje nemen”. De reacties op het forum waren 
furieus: Hoe kan je een gewenste zwangerschap 
zo beëindigen?! En hoe kan je een kindje met een 
jong hondje vergelijken?!  
 
Mijn hart ging op dat moment uit naar de vrouw 
die tot het trieste besluit was gekomen. Ikzelf had 
op dat moment een dieptepunt bereikt: Vier 
maanden lang misselijk en ernstig overgeven. Ik 
voelde dat ook voor mij er een punt zou zijn dat 
ik het niet meer vol zou houden. De vrouw op het 
forum had dat punt bereikt en probeerde zichzelf 
te troosten met de gedachte dat er ook andere 
mooie dingen in het leven zijn om van te 
genieten, zoals een jong hondje.  
 
Hyperemesis Gravidarum 

De aandoening waar deze vrouw aan leidde was 
Hyperemesis Gravidarum (HG). Een zeer ernstige 
vorm van misselijkheid en overmatig, langdurig 
en veel overgeven tijdens de zwangerschap, die 
zo ernstig is dat het kan leiden tot lichamelijke 
klachten, zoals uitdroging, (ernstig) 
gewichtsverlies, tekort aan essentiële 
voedingsstoffen en uiteindelijk de onmogelijkheid 
om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals 
naar de winkel gaan, douchen of koken.  
 
Zwanger! 

De dag na de zwangerschapstest begin bij mij de 
misselijkheid. Ik dacht te weten wat me te 
wachten stond: mijn moeder en mijn zusje 
hadden ernstige vormen van 
zwangerschapmisselijkheid gehad. Niets had me 
echter voor kunnen bereiden op de 9 (!) maanden 
durende hel.  
 
Mijn leven draaide uitsluitend nog om overleven, 
voor mezelf en het kleine, zeer gewenste, kindje 
in mijn buik. Ik dwong mezelf te eten en te 
drinken. Elke dag en elk uur weer. Ik wist dat de 
enige manier hoe ik het zou redden was drinken 
drinken drinken en af en toe wat eten. Klein 
beetjes, vooral smaakloos en neutraal van geur. 
Mijn vriend kookte vrijwel dagelijks 
aardappelpuree of witte rijst voor me, want al het 
andere triggerde door de geur al overgeven, of 
het eten kwam er linea recta uit. Net als de witte 
rijst of de aardappelpuree trouwens.  

 

Doorwerken 

Zo goed en zo kwaad als het kon werkte ik door. 
De geur in de trein werd ondraaglijk, dus ging ik 
met de auto naar mijn werk. Totdat ook dat niet 
meer ging. Ik zette geen stap meer  buiten de 
deur zonder plastic zakjes in mijn tas en zak. Elke 
lantarenpaal werd een potentiële overgeefplek. En 
naarmate de zwangerschap vorderde bleef ik 
meer en meer thuis.  
 
De verloskundige, en later de gynaecoloog, was 
begripvol. Begreep hoe zwaar het was. Checkte 
zeer regelmatig mijn urine. Maar kwam ook met 
adviezen om een beschuitje te eten voor het 
opstaan. Gember, acupunctuur, zeeziektebandjes 
om mijn polsen; alles heb ik geprobeerd om 
minder over te gaan geven. Medicatie haalde er 
vanaf week 9 de scherpte kantjes vanaf, maar ik 
bleef  overgeven. Soms 10 keer op een dag, soms 
50 keer op een dag. En soms kwam ik niet eens 
meer van de wc af omdat het gewoon niet 
ophield.  
 
Een plan 

Mijn vriend is verpleegkundige. Samen hebben 
we al vroeg in de zwangerschap een plan 
gemaakt hoe we dit zouden bolwerken samen. 
We hebben ons goed ingelezen op 
www.helpher.org. Hij heeft me 9 maanden lang  
verzorgd, gemonitord, gesteund en gezorgd dat 
ziekenhuisopnames (kantjeboord) voorkomen 
zijn.  
 
Het eerste trimester had ik nog de hoop dat het 
met week 15 wel over zou zijn. Het tweede 
trimester was afschuwelijk. Ik realiseerde me dat 
het niet over zou gaan, en het overgeven was op 
zijn ergst. Het derde trimester kon ik aftellen. Ik 
streepte de dagen tot het einde van de 
zwangerschap letterlijk af, tot met week 37 mijn 
lieve jongen werd geboren via een keizersnede. 
Te vroeg, dysmatuur en ernstig ziek. En toen 
bleek dat zelfs na zo’n zwangerschap, hoe 
uitgeput ook, je toch nog ergens de kracht hebt 
om er voor de kleine te zijn.  
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Verder lezen 
Boeken over hyperemesis gravidarum en 
zwangerschapsmisselijkheid 

Beyond Morning Sickness – Ashli Foshee McCall 
Het meest complete boek over HG wat momenteel te krijgen is. De auteur heeft zelf ruime 
ervaring met HG en vertelt over de achtergrond van deze ziekte en bespreekt theorieen over 
de oorsprong ervan. Zij geeft informatie over de behandeling van HG en je kunt veel 
ervaringsverhalen lezen in dit boek, sommige zeer heftig. De auteur bespreekt ook het moeten 
beëindigen van een zwangerschap wegens HG, hier heeft zij helaas zelf ervaring mee. Het 
boek is helaas niet in Nederland verkrijgbaar. Het is wel via Amazon te koop. 
 
ISBN-10/13: 1419640933 / 978-1419640933 

The Morning Sickness Companion – Elizabeth Kaledin 
Geschreven door een auteur die zelf ervaring heeft met zwangerschapsmisselijkheid en 
bedoeld voor vrouwen die aan alle vormen van zwangerschapsmisselijkheid lijden. Elizabeth 
Kaledin beschrijft allerlei aspecten van zwangerschapsmisselijkheid met een vleugje humor en 
onderbreekt deze met quotes van vrouwen over dit onderwerp. Hoewel het boek meer gericht 
is op ‘gewone’ zwangerschapsmisselijkheid, biedt het ook voor vrouwen met HG veel 
herkenning. 
 
ISBN-10/13: 0312284896 / 978-0312284893 

Managing Morning Sickness – Miriam Erick 
Miriam Erick is een diëtiste die veel ervaring heeft met alle vormen van 
zwangerschapsmisselijkheid. Zij geeft vrouwen validatie voor het niet normaal kunnen eten en 
geeft aan dat in alles wat je nog wel kunt eten voedingswaarde zit. Ze geeft veel tips over hoe 
je uit kunt vinden wat je nog wel zou willen en kunnen eten en drinken.  
Naast tips over voeding en vocht worden ook andere zaken over zwangerschapsmisselijkheid 
en hyperemesis gravidarum besproken. 
 
ISBN-10/13: 0923521828 / 9780923521820 

Morning Sickness 24/7 – Tabby L. Silcott 
Dit boek behandelt 50 tips om met HG om te gaan. Ook in dit boek worden persoonlijke 
verhalen van vrouwen verteld en wordt medische informatie gegeven. De tips zijn niet altijd 
even briljant, maar geven soms wel iets om over na te denken. 
 
ISBN-10/13: 0595442005 / 978-0595442003 

Mama has hyperemesis Gravidarum – Ashli Foshee 

McCall & Anna-Maria Crum 
Een kinderboek over HG waarmee je kinderen op hun eigen niveau kunt uitleggen wat HG is en 
waarom mama steeds ziek is. Vooral de boodschap dat HG tijdelijk is en weer overgaat wordt 
steeds herhaalt zodat dit goed tot ze doordringt. 
 
ISBN-10/13: 143922367X / 987-1439223673 
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Onderzoek naar HG 
Er is nog veel onbekend over HG, gelukkig wordt 

er op verschillende universiteiten in instituten 
onderzoek naar gedaan.   

Hyperemesis gravidarum (HG) is extreme 
misselijkheid en overgeven in de zwangerschap. 
Over HG is helaas nog te weinig bekend. Er zijn 
veel theorieën, maar geen daarvan lijkt de 
waarheid te bevatten. De enige theorie waarvan 
we bijna zeker weten dat deze niet klopt is de 
theorie die aangeeft dat HG een een psychische 
oorzaak zou hebben. Onderzoeken die dit 
aangeven zijn over het algemeen oud en slecht 
opgezet. Recenter onderzoek waarbij naar 
psychische factoren is gekeken, concluderen dat 
psychische problemen in elk geval niet de oorzaak 
zijn van HG (1,2).In dit artikel geven we een 
overzicht van verder onderzoek naar HG en de 
uitkomsten hiervan.  

Uit Noors onderzoek (3) blijkt dat HG in 0,5% tot 
3% van de zwangerschappen voorkomt. 
Resultaten uit onderzoek van historische data 
over de afgelopen 40 jaar van verschillende 
Noorse instituten laten dit zien. Uit dit onderzoek 
komt ook het opmerkelijke resultaat dat HG in 
Noorwegen niet bij alle bevolkingsgroepen even 
vaak voorkomt. Bij vrouwen die wonen in 
Noorwegen, maar geboren zijn in India of Sri 
Lanka komt HG bij 3,2% van zwangerschappen 
voor. Bij vrouwen die geboren zijn in Afrika 
(behalve Noord-Afrika) of Pakistan komt HG bij 
3,1% en 2,1% van de zwangerschappen voor. Bij 
vrouwen die in Noorwegen zelf, Noord-Amerika of 
West-Europa geboren waren kwam HG slechts in 
0,9% van de zwangerschappen voor. 

Het verschil in voorkomen van HG is lastig te 
verklaren, het is alleen gelukt om aan te geven 
waar het niet aan ligt: het verschil in voorkomen 
van HG kan niet verklaart worden uit socio-
demografische kenmerken (burgelijke staat, 
opleiding etc), verschillen in dieet of een 
geschiedenis van infecties. 

In Canada doet de organisatie Motherisk 
onderzoek naar HG. Uit een klein onderzoek (4) 
onder 24 vrouwen blijkt dat een preventieve 
behandeling met het medicijn Diclectin© 
(pyridoxine en doxylamine) kan helpen om de 
ernst van de misselijkheid binnen de perken te 
houden. Alle 24 vrouwen in het onderzoek hadden 
in voorgaande zwangerschappen last van HG. 

In de experimentele groep werden de 12 vrouwen 
behandeld met Diclectin©, soms al voor conceptie 
maar in elk geval voor de 7e week van de 
zwangerschap en voor er symptomen van 
misselijkheid optraden. In de controle groep werden 
de 12 vrouwen volgens het normale protocol 
behandeld en pas als er symptomen van 
misselijkheid en overgeven optraden.  

In de experimentele groep gaven 9 van de 12 
vrouwen aan dat de ernst van hun symptomen was 
verminderd ten opzichte van hun vorige 
zwangerschappen. In de controle groep gaf slechts 
1 vrouw aan de haar symptomen in ernst verminder 
waren. Een preventieve behandeling voor HG lijkt 
dus zin te hebben.  

Motherisk gebruikt deze studie als basis voor een 
groter onderzoek om te bekijken of ook dan blijkt 
dat een preventieve behandeling met Diclectin© 
kan helpen om de symptomen van HG te 
verminderen. Diclectin© is helaas niet in Nederland 
verkrijgbaar, ook het component doxylamine is in 
Nederland niet verkrijgbaar. 

In Amerika is Marlena Fejzo van de Universiteit van 
Zuid Californië bezig met een onderzoek naar HG. 
Zij doet een studie naar de indentificatie van genen 
en risicofactoren bij HG. Deze studie is begonnen in 
2007 en zal nog doorlopen tot 2012. Het 
identificeren van deze zaken zal leiden tot een beter 
begrip van de redenen van HG en is mogelijk zelfs 
een eerste stap in de richting van het ontwikkelen 
van een effectievere behandeling en misschien zelfs 
genezing van HG. Hooggespannen verwachtingen 
dus! 

 

(1) Munch S, Chicken or the egg? The biological-
psychological controversy surrounding hyperemesis 
gravidarum. Soc Sci Med. 2002 Oct;55(7):1267-78. 

(2) Simpson SW, Goodwin TM, Robins SB, Rizzo AA, 
Howes RA, Buckwalter DK, Buckwalter JG. Psychological 
factors and hyperemesis gravidarum. Journal of Womens 
Health and Gender Based Medicine 2001 Jun;10(5):471-7 

(3) Vikanes A, Grjibovski AM, Vangen S and Magnus P. 
(2008) Variations in prevalence of hyperemesis 
gravidarum by country of birth: A study of 900, 074 
pregnancies in Norway 1967-2005. Scandinavian Journal 
of Public Health 36: 135-142 

(4) Koren ,G & Maltepe, C. (2004). Pre-emptive therapy 
for severe nausea and vomiting of pregnancy and 
hyperemesis gravidarum. Journal of Obstetric 
Gynaecology, 24, 530-533. 
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Ik ben Wendy. Mijn dochter is nu ruim een half 
jaar. Ze is het mooiste wat me is overkomen. 
Maar zwanger zijn was voor mij minder mooi. 
Dingen zijn altijd anders dan je je voorstelt, 
maar dat het zó anders zou zijn had ik nooit 
verwacht. Toen kende ik de ziekte Hyperemesis 
Gravidarum nog niet. Hier volgt mijn verhaal:  

6 weken zwanger 

Toen ik 6 weken zwanger was voelde ik me al 
niet zo lekker, en een halve week later begon ik 
met braken. Vooral ’s avonds voelde ik mij 
beroerd. Ook werd ik overgevoelig voor geuren. 
Ach, denk je dan, ik ben zwanger en dit hoort 
erbij. Je neemt dat voor lief.  

Een kaakje 

Met 7 weken voelde ik me zo slecht dat ik naar 
de huisarts ging. Die adviseerde me een kaakje 
vóór het opstaan en zei dat het wel over ging 
en dat dit erbij hoorde. Ik voelde me 
onbegrepen, want alle doorsnee adviezen 
hadden geen effect. Enkele dagen later werd ik 
doorgestuurd naar het ziekenhuis omdat ik 
ketonen in mijn urine had. De waarden in mijn 
urine waren net niet hoog genoeg voor een 
opname en tot mijn opluchting kon ik weer naar 
huis. De zetpillen die ik mee kreeg hielpen niet 
veel. Ondertussen liep mijn man af en aan naar 
de supermarkt om dingetjes voor me te kopen 
die ik nog wèl lustte. De zoektocht werd steeds 
moeilijker en zelf kon ik de supermarkt al niet 
meer in want het stonk er te erg en ik moest 
dan continu braken. Zonder plastic zak ging ik 
de deur niet meer uit. Als hij thuiskwam en 
vroeg hoe het die dag gegaan was barstte ik al 
in huilen uit, weer niks binnengehouden. Op 
een goede dag at ik 200 calorieën. Ik vond alles 
zo erg stinken dat ik elke dag mijn kussensloop 
verving en mijn man niet meer in de buurt kon 
verdragen. Zelfs de geur van mijn eigen handen 
konden een braaksessie opwekken. Zo’n 
braaksessie bestond uit 5 tot 7 keer overgeven 
en overkwam me soms wel 10 tot 12 keer per 
dag.  

Opname 

Een hele tijd ging het zo door en op een slechte 
dag, na al een week niets binnengehouden te 
hebben ben ik opgenomen. 12 weken zwanger 
was ik en 10 kilo afgevallen. In het ziekenhuis 
kon ik niets dan braken en huilen. 

 

Wendy’s verhaal 
Wat begint met een onpasselijk gevoel eindigt met 

uitdroging en een opname in het ziekenhuis. Maar 

het advies van zorgverleners blijft luiden: misschien 

moet je een kaakje nemen voor het opstaan.... 
 
Door: Wendy 

Ik was toch een vrouw, gemaakt om een kind 
te kunnen dragen? Wat was er dan mis met mij 
dat ik dit niet op een normale manier kon? Ik 
voelde me mislukt. Mijn lichaam waar ik zo op 
had vertrouwd had me in de steek gelaten. Ik 
wilde niet meer zwanger zijn, maar wel een 
kindje krijgen. Daar lag ik aan het infuus, bloed 
te braken in een kommetje. Een zielig hoopje 
mens dat nog geen kuipje boter open kon 
krijgen. Lang leve de natuur. Na 5 dagen mocht 
ik naar huis, en ik kreeg een dieetadvies mee. 
Dit ging redelijk. Als ik een terugval had, en dat 
was regelmatig, leek het of ik weer van voor af 
aan moest beginnen en kon ik alleen maar 
huilen. Met ongeveer 20 weken kon ik weer 
bijna alles eten. Het braken verminderde naar 1 
tot 3 sessies per week, wat zeer acceptabel is. 

Bevallen 

Maagzuurklachten bleef ik echter houden, 
evenals heftige maagpijn die tot het eind 
regelmatig de kop op stak. Ook de bevalling 
heb ik brakend doorleefd. Tijdens een 
zwangerschap beleef je zoveel emoties, en pas 
na de zwangerschap begon voor mij de echte 
verwerking van het ziek zijn. Achteraf besef je 
pas hoe zwaar het was, lichamelijk maar ook 
psychisch. De teleurstelling in mijn lichaam 
blijft, en de angst voor een eventuele tweede 
zwangerschap is zo groot dat een tweede kindje 
tot nu toe onbereikbaar lijkt.  
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Peter’s verhaal 
Hallo, mijn naam is Peter, en mijn vrouw heeft 

gevraagd of ik voor steunpunt HG op wil schrijven 

hoe ik haar zwangerschap, en met name haar 

problemen met HG, heb ervaren. 
 

Door: Peter 

 
Ik stond in de supermarkt (en niet de kleinste) en 
kon hélemaal niets vinden wat ik kon maken voor 
Wendy, alles was al van de lijst geschrapt, of zou er 
niet eens op kunnen. Toen voelde ik me pas echt 
machteloos. Ik kon niets meer doen voor mijn eigen 
vrouw, en de baby die zij bij zich droeg. Niets kon 
ik, terwijl ik alles wilde doen. 

Wendy hield die week bijna niets meer binnen, het 
voedsel wat ze binnen hield was net genoeg om de 
baby te laten groeien. Dat is het moment geweest 
dat ze opgenomen moest worden in het ziekenhuis. 
Op dat moment kwam er zo’n gevoel van rust over 
ons heen, Wendy mocht 24 uur niets eten en 
drinken, dus hoefde ze zich daar ook geen zorgen 
over te maken, en ik hoefde me ook geen zorgen te 
maken over wat ik zou moeten maken. Ik had een 
paar dagen vrij zogezegd. Ik had dat ook wel nodig, 
want het gegeven dat je machteloos aan de kant 
staat, vreet ook energie, ik voelde me nutteloos. 

Na deze periode was het allemaal wat beter te 
hebben wat misselijkheid betreft, was er weer wat 
meer ruimte om te genieten. De periode tussen de 
20 en de 30 weken waren zalig, betrekkelijk weinig 
misselijkheid of andere klachten, en veel meer tijd 
om te genieten van het zwanger zijn. 

Het lijkt misschien of ik mezelf heel zielig vind in dit 
hele verhaal, maar laat duidelijk zijn dat, wat ik 
mee heb gemaakt, in het niet valt met wat Wendy 
heeft moeten doorstaan. Een vrouw moet haar 
eigen gevoel een plaats geven, dat begint al voor 
de eerste twijfel of ze nog wel zwanger wil zijn. 
Voor mij was de misselijkheid niet 24 uur per dag 
aanwezig, voor Wendy wel. Als ik op mijn werk was 
kon ik afstand nemen van mijn gevoel, dit is iets 
wat Wendy niet heeft kunnen doen, je kunt geen 
afstand nemen van je zelf, je eigen misselijkheid, 
het gevoel een slechte vrouw te zijn. Ze heeft nooit 
de tijd kunnen nemen om de batterij op te laden, 
terwijl mijn batterij iedere dag opgeladen werd. Zo 
kon ik er voor Wendy zijn, en dingen doen die ik 
nooit voor mogelijk heb gehouden. Ik kan namelijk 
erg slecht tegen overgeven, of overgevende 
mensen, ik krijg er de rillingen van, en wordt al 
bijna misselijk bij de gedachte. Maar tijdens de 
zwangerschap leek het alsof er van die aversie niets 
overbleef. Ontelbare keren ben ik uit bed gegaan 
om het teiltje te legen en weer schoon te maken. 
Het grote verschil tussen Wendy en mij daarin was, 
ik sliep weer lekker verder, Wendy was en bleef 
ziek. 
 

Als je graag kinderen wilt, is het dus een feest als 
er op een bepaald moment een baby’tje onderweg 
is. De vreugde en het geluk wat je dan voelt kan 
niet stuk. 

Ook Wendy was zielsgelukkig, en leek heel de 
wereld aan te kunnen. Alleen binnen twee weken 
nadat we wisten dat we zwanger waren, begonnen 
de eerste tekenen van misselijkheid zich aan te 
dienen. Ik wist wel dat dat soort dingen bij een 
zwangerschap kunnen horen, dus heel veel 
aandacht schenk je er niet aan. Zoiets gaat ook 
vanzelf, want je zit met z’n tweetjes nog lekker 
stevig op je roze wolk. Al snel werd het toch wel 
erger, en toen Wendy 7 weken zwanger was 
moesten we voor het eerst naar het ziekenhuis, 
omdat ze teveel afvalstoffen in haar urine had 
(teken van uitdroging). Gelukkig viel het mee en 
mochten we weer lekker naar huis, met onze eerste 
echo!  

Toch was het braken inmiddels al behoorlijk 
ingesleten in ons bestaan. Waar Wendy ook ging, 
ze had altijd wel een plastic zak of teiltje bij zich. 
Wat eten betreft, was ik een expert geworden in 
het op tafel zetten van smakeloze kost. Alles wat 
ook maar een beetje sterk rook of smaakte, was uit 
den boze voor Wendy. Ik stonk 24 uur per dag naar 
knoflook, terwijl ik al weken geen knoflook op had. 
Ook al was het eten smakeloos, voor Wendy zat er 
teveel smaak aan, en als er te veel smaak aan zat, 
moest ze braken. Iedere keer als ze door de geur of 
smaak van eten moest braken, was dat weer een 
gerecht dat van de lijst “geschikte maaltijden” 
geschrapt kon worden. Deze lijst werd op zo’n 
manier, akelig snel, akelig kort. Na 12 weken 
zwanger kwam er voor mij een moment, dat 
kenmerkend was voor heel het HG verhaal binnen 
de zwangerschap.  
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Colofon & contactinformatie 

Redactie 
Rosa Overbosch 

 

Teksten 
Rosa Overbosch, tenzij anders aangegeven. De ervaringsverhalen zijn door de personen zelf 
geschreven 
 

Fotografie 
Alle het gebruikte beeldmateriaal wordt geacht zich in het ‘public domain’ te bevinden. 
Indien dit niet het geval is of u bent van mening dat niet aan alle voorwaarden van 
hergebruik is voldaan, dan kunt u dit melden op info@steunpunthg.nl 
 
De foto’s zijn gevonden op www.flickr.com; commons.wikipedia.org en 
www.publicdomainpictures.net en geleverd door Sandfire. 
 
© Steunpunt Hyperemesis Gravidarum; teksten uit deze uitgave mogen in hun geheel, 
ongewijzigd en met vermelding van auteur en bron worden verveelvoudigd voor niet-
commerciële doeleinden. Hiervan zijn uitgezonderd de persoonlijke ervaringsverhalen van 
Christel, Karen, Wendy, Femke, Norah en Peter. 
 

Contact 
info@steunpunthg.nl / rosa@steunpunthg.nl of via www.steunpunthg.nl 
 

Bedankt! 
Steunpunt HG bedankt iedereen die aan dit magazine heeft meegewerkt. Deze mensen hebben de 
moeite hebben genomen een stuk te schrijven, foto’s te geven of geschreven teksten te redigeren 
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