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SPT]IJGSE,SSIE,S
PE,R DAG IS NIKS!'
DRIE ZWANGERSCHAPPEN EN DRIE KEER ZO MISSELUK DAT ZE NIKS KON BINNENHOUDEN. HET OVERKWAMJESSICA. HYPEREMESIS GRAVIDARUM (HG) IS DE NAAM
VAN DEZE AANDOENING, WAAROVER NOG ALTUD WEINIG'BEKEND IS.

ffi essica "Mijn oudste dochter is geboren in 2005. Tijdens
* ffi miln zwangerschap van haar was ik zo misselijk, ik hield
W letterlijk geen druppel water binnen. Ik hoopte dat het
na 12 weken over zou zijn, zoalsiedereen zei. Mijn moeder was
de enige die vond dat het niet klopte. De huisarts gaf me zetpillen
tegen de misselijkheid, maar die hielpen niet. Ik raakte 7 kilo
kwijt in drie dagen en was uitgedroogd. De verloskundige
verwees me door naar het ziekenhuis, waar de aandoening
Hyperemesis Gravidarum werd geconstateerd. Er is weinig
over bekend, maar het staat voor extreme misseliikheid, bij
sommige zwangeren zelfs tot aan de bevalling toe. Als je HG
hebt, ben je echt 24 uur per dag misselijk. Je kunt geen daglicht
verdragen, geen geuren. ZelÍs als mijn toenmalige partner net
had gedoucht, vond ik hem 'stinken'. Het is echt van dag tot
dag overleven. Bovendien beschadigt je slokdarm door het vele
spugen. Ik had nog mazzel: met22 weken zwangerschap ging
het beter. Hoewel ik door een vernauwde urineleider vanwege
de uitdroging bijna een niervergiftiging opliep en rot aan de
geboorte een katheter moest dragen. Mijn tweede zwangeÍschap in 2013 liep uit op een miskraam. Maar ook toen was
ik meteen misselijk. In 2014 raakte ik weer zwanger, mijn jongste dochter is nu 8 maanden. De HG kwam direct weer opzetten ... Het verschil met de eerste zwangerschap was, dat ik nu
tenminste bij de echo's kon zien dar er met mijn kleintje niets
mis was. In 2005 kreeg je niet standaard een echo. Als je je
baby ziet, weet je tenminste waarvoor je het doet.
Over de oorzaak van HG tast men nog altild in het duister. Het
heeft met de hormoonhuishouding te maken. Maar meer dan

medicatie tegen de misselijkheid geven, kunnen arrsen niet
doen. Ik heb tijdens de laatste zwangerschap een medicijn
gebruikt, dat ook voorgeschreven wordt aan mensen die chemokuren ondergaan. Een heftig medicijn dus, dat gelukkig wel
de scherpe kantjes van de misselijkheid wegnam. Verder kwam
alles op mijn partner neer: de zorg voor mijn oudste en mij, het
huishouden, zijn werk. Ik was feitelijk aan bed gekluisterd, als
ik al niet in het ziekenhuis lag. Ik ben in drie weken tijd vier
keer opgenomen geweest. De drie, à vier meter naar het toilet
legde ik kruipend aÍ, zo ergwas het. Ook moest ik aan het infuus, maar door de uitdroging konden zebljnageen ader vinden. Dus bleven ze maar prikken. Na de vierde opname besloot
de arts, dat als het nog lang zo zou blijven, ik aan de sondevoeding moest. Gelukkig zakte de extreme misselijkheid weer rond
de 22 weken.
Ik heb weinig begrip ervaren. Veel mensen denken toch dat je je
aanstelt. Zeggen:'Neem een cracker of een kopje thee. Maar
dat werkt gewoon niet. Ook verplegend personeel weet vaak
niet dat je werkelijk niets kuht verdragen. Ik heb in 2005 mijn
eigen spuug op moeten ruimen. Ook zeiden ze dathet.tussen
mijn oren zat.'Inmiddels ben ik vrijwilliger bij het Steunpunt
HG. Buiten de zorgen om je kind en het ziek zijn, hoor ik ook
van andere vrouwen dat het onbegrip het allerergste is. .Verman
jezelf' oÍ zelfs '§íil je dit kind wel?' zijn helaas veelgemaakte
opmerkingen. Terwijl er wereldwijd vrouwen soms gedwongen
een abortus moeten ondergaan en soms er aan overlijden ...',
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MEER WETEN OVER HYPEREMESTS GRAVTDARUM?
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De pàpuLàirste §ióèp iÀ néi.Éàrum àpwU.nl
is abioluui'Wle is ei uitgeièkend: in ...1,
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met elkaar bevriend
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Corine Bruggers

maakte twee prachtige:coltages als eerbeàn
aan hun vriendschap: één toen ze atlemaal

tusien de

33 en 36 weken zwanger waren
en deze, van hun pasgeboren baby's.
HOE LEUK IS DAT?!
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