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Samenvatting

BARRIÈRES EN UITDAGINGEN IN ONDERZOEK NAAR 
HYPEREMESIS GRAVIDARUM

Samenvatting
Veel zwangere vrouwen (50-80%) hebben in enige mate last van misselijkheid en braken 
in het begin van de zwangerschap. Bij een klein deel van deze vrouwen (tot 3%) zijn 
de klachten dusdanig ernstig dat met spreekt van hyperemesis gravidarum (HG). HG 
wordt gekenmerkt door onder andere gewichtsverlies en uitdrogingsverschijnselen, 
waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Hoewel het ziektebeeld zeldzaam is, is 
HG de meest voorkomende reden van opname in het ziekenhuis onder vrouwen in de 
eerste helft van de zwangerschap met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven van 
de vrouw en mogelijk ook voor de gezondheid van haar kind. Het is daarom opmerkelijk 
dat zorgverleners, die vaak met deze patiënten te maken hebben, niet weten wat de 
oorzaak is en hoe ze HG het beste kunnen behandelen. 
Onderzoek naar, en daarmee de behandeling van vrouwen met HG, lijkt te worden 
belemmerd door de volgende problemen:
1. De oorzaak van HG is niet goed bekend en een test om de diagnose te stellen 

(bijvoorbeeld een bloedtest) is niet voor handen. Hierdoor wordt het herkennen 
van patiënten die een behandeling nodig hebben en het vaststellen van het type 
behandeling bemoeilijkt.

2. Onderzoek naar de werkzaamheid van verschillende behandelopties is beperkt en 
vaak van matige kwaliteit. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg. 

3. Langetermijngevolgen voor de gezondheid van het kind zijn nauwelijks onderzocht. 
Hierdoor kunnen mogelijk schadelijke effecten voor het kind op de lange termijn 
niet worden meegewogen in de behandeling van de vrouw.

4. Er bestaat geen overeenstemming onder artsen en onderzoekers over welke 
criteria noodzakelijk zijn voor het stellen van de diagnose, of welke uitkomsten in 
alle onderzoeken naar de behandeling van HG zouden moeten worden gemeten. 
Dit heeft tot gevolg dat het vergelijken van onderzoeksresultaten beperkt wordt, 
terwijl dit nodig is om tot een gedegen advies voor de klinische praktijk te komen. 
Indien onderzoeksresultaten niet ten goede komen aan patiëntenzorg, betekent dit 
ook een verspilling van menselijke inzet en middelen.

Dit proefschrift is opgedeeld in vier delen, waarin bovengenoemde problemen in 
verschillende onderzoeksprojecten verder worden onderzocht. Hieronder volgt een 
samenvatting van de belangrijkste resultaten:
Deel I gaat over de waarde van biomarkers voor het stellen van de diagnose en 
het voorspellen van de ernst van HG. In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van 
de bevindingen van eerder verricht onderzoek (een systematische review). 81 
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Artikelen beschreven de waarde van 9 verschillende biomarkers in bloed en urine 
(o.a. zwangerschapshormoon, schildklier- en geslachtshormonen, ketonurie, 
Helicobacter pylori). Alleen H pylori (een bacterie die maagslijmvliesontsteking kan 
veroorzaken) bleek een oorzakelijke relatie te hebben met HG, maar was onvoldoende 
onderscheidend om de diagnose op te kunnen stellen. In tegenstelling tot wat vaak 
gedacht wordt, was ketonurie (ketonen komen vrij in de urine bij vetverbranding ten 
gevolge van onvoldoende energie-inname) niet geassocieerd met de aanwezigheid 
of ernst van HG. In hoofdstuk 3 hebben we het verband tussen de aanwezigheid van 
H pylori-infectie en de ernst van braken en gevolgen voor de zwangerschap verder 
onderzocht in een cohort van 5.549 zwangere vrouwen. Dit onderzoek bevestigde de 
relatie tussen H pylori en het optreden van braken in de zwangerschap. Verder bleek 
dat bij vrouwen die dagelijks braakten, de aanwezigheid van H pylori geassocieerd 
was met minder gewichtstoename van de vrouw en het krijgen van een kleiner kind.
Deel II gaat in op mogelijke behandelopties van HG. In hoofdstuk 4 bespreken we de 
resultaten van een systematische review naar de werkzaamheid van corticosteroïden 
(CCS) voor HG. CCS (ontstekingsremmers) blijken effectief in de onderdrukking 
van misselijkheid ten gevolge van chemotherapie. 5 Studies onderzochten de 
werkzaamheid van CCS in de behandeling van HG (bij in totaal 310 vrouwen). 
Analyse van de uitkomsten van deze studies toonde aan dat het gebruik van CCS niet 
resulteerde in minder ziekenhuisopnames. Twee kleine studies vonden wel dat de 
frequentie van braken afnam en een studie vond dat het welbevinden van de vrouw 
toenam, maar dit werd niet bevestigd door andere studies. Er werden geen effecten op 
geboorte-uitkomsten beschreven, maar studies waren te klein om een eventueel risico 
op aangeboren afwijkingen ten gevolge van CCS gebruik te onderzoeken. De studies 
waren allen van matige kwaliteit. Op basis van deze bevindingen concluderen we dat 
er vooralsnog onvoldoende bewijs is voor het routinematig voorschrijven van CCS voor 
HG. In de hoofdstukken 5 en 6 presenteren we achtereenvolgens het studieprotocol 
en de resultaten van een gerandomiseerd onderzoek (de MOTHER trial) naar de 
werkzaamheid van vroege sondevoeding in de behandeling van HG. Hoewel voldoende 
inname van energie en voedingstoffen van groot belang is voor de zwangere vrouw 
en haar kind, is een voedingsinterventie bij vrouwen met HG nooit eerder onderzocht. 
19 Ziekenhuizen in heel Nederland deden mee aan het onderzoek. In totaal werden 116 
vrouwen met HG gerandomiseerd (zij kregen een behandeling toegewezen door middel 
van loting) tussen behandeling met sondevoeding voor tenminste 7 dagen aangevuld met 
standaard zorg (vochttoediening via een infuus en medicijnen tegen de misselijkheid), 
of alleen standaard zorg. De studie liet geen verschil zien tussen beide groepen wat 
betreft uitkomsten voor moeder (o.a. gewichtstoename, ziekenhuisopnames en ernst 
van misselijkheid en braken) en kind (o.a. geboortegewicht en vroeggeboorte). Veel 
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vrouwen stopten de behandeling met sondevoeding voortijdig vanwege ongemak. 
Daarmee constateren we dat er vooralsnog geen plaats is voor vroege sondevoeding 
in de standaardbehandeling van HG.
Deel III onderzoekt of HG in verband kan worden gebracht met negatieve 
langetermijngevolgen voor de cardiovasculaire gezondheid van het kind. Eerder 
onderzoek heeft namelijk aangetoond dat ondervoeding vroeg in de zwangerschap 
de kans op het optreden van hart- en vaatziekten bij het kind op volwassen leeftijd 
verhoogd. In hoofdstuk 7 onderzoeken we de mogelijke gevolgen van gewichtsverlies 
vroeg in de zwangerschap voor geboorte-uitkomsten en cardiovasculaire gezondheid 
van 3.165 Nederlandse kinderen van 5-6 jaar oud. We zagen geen verschillen 
tussen kinderen geboren uit moeders met en zonder gewichtsverlies vroeg in 
de zwangerschap, wat betreft geboorte-uitkomsten, gewicht in verhouding tot 
lichaamslengte en bloedwaardes (o.a. glucose en cholesterol). Wel bleek dat kinderen 
geboren uit moeders met gewichtsverlies vroeg in de zwangerschap een iets hogere 
bloeddruk hadden. De hoogte van de bloeddruk op de kinderleeftijd is voorspellend 
voor het ontstaan van hypertensie op latere leeftijd. Daarom suggereert bovenstaande 
bevinding dat gewichtsverlies vroeg in de zwangerschap, iets dat vaak voorkomt 
bij HG, inderdaad de cardiovasculaire gezondheid van het kind negatief zou kunnen 
beïnvloeden. In hoofdstuk 8 onderzoeken we of we eenzelfde verband ook zien bij 
kinderen van 16 jaar oud. Hiertoe gebruikten we de gegevens van een groot Fins 
geboortecohort van 6.462 kinderen. In dit onderzoek vonden we geen enkel verschil 
in cardiovasculaire uitkomsten tussen kinderen geboren uit moeders met HG 
(vastgesteld op basis van ziekenhuisopname voor HG) en zonder HG. Hiermee kunnen 
we de bevindingen uit hoofdstuk 7 niet bevestigen in 16-jarigen. 
Deel IV gaat als eerste in op het gebrek aan overeenstemming over noodzakelijke 
criteria voor het stellen van de diagnose (de definitie van HG) en relevante 
onderzoeksuitkomsten, gevolgd door suggesties voor het verbetering van onderzoek 
en zorg voor patiënten met HG. In hoofdstuk 9 beschrijven we de variatie in HG definitie 
en gerapporteerde uitkomsten in onderzoeken naar de behandeling van HG. Geen van 
de 37 geïdentificeerde onderzoeken gebruikte een identieke set criteria (items) om 
HG te definiëren. In totaal werden 11 verschillende definitie-items (op 54 verschillende 
manieren gemeten) en 33 verschillende onderzoeksuitkomsten (op 75 verschillende 
manieren gemeten) gerapporteerd. Deze grote variatie in HG definities heeft tot gevolg 
dat HG patiënten die deelnemen aan onderzoek kunnen verschillen van de 'gemiddelde 
HG patiënt'. Daarnaast beperkt de verscheidenheid aan onderzoeksuitkomsten 
de mogelijkheid om resultaten uit verschillende onderzoeken te vergelijken. 
Zowel het gebruik van verschillende definities, als het niet kunnen vergelijken van 
onderzoeksresultaten beperken de waarde van onderzoek voor de klinische praktijk. In 



202 

Appendices

hoofdstuk 10 worden de bevindingen van dit proefschrift samengevat en consequenties 
voor toekomstig onderzoek en patiëntenzorg besproken.

Algemene discussie en implicaties voor de toekomst
Medisch handelen zou volgens de huidige inzichten moeten berusten op een combinatie 
van klinische ervaring, gedegen wetenschappelijk onderzoek en de voorkeuren van de 
patiënt. Helaas schiet de zorg voor patiënten met HG op al deze vlakken tekort. 
Doordat de oorzaak van HG niet goed bekend is en we momenteel geen tests 
voorhanden hebben om de diagnose te stellen, hebben we moeite om te herkennen 
welke patiënten welke zorg nodig hebben. Er bestaan meer ziektebeelden waarbij 
geen diagnostische tests beschikbaar zijn. In deze gevallen zijn vaak internationale 
afspraken gemaakt aan welke criteria een patiënt moet voldoen, maar dit is voor HG 
niet het geval. Dit heeft zowel gevolgen voor de kwaliteit van onderzoek als voor de 
zorg voor vrouwen met HG. De behandeling van HG is hierdoor verre van optimaal. 
Het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor effectieve behandelopties en angst voor 
mogelijke schadelijke gevolgen voor de foetus door het gebruik van medicijnen vroeg 
in de zwangerschap, resulteren in onderbehandeling. 
Steeds meer internationale initiatieven vestigen de aandacht op het belang van 
overeenstemming over onderzoeksuitkomsten en het betrekken van patiënten hierin. 
Immers, onderzoeksresultaten die de onderzoeker of arts belangrijk acht, maar 
voor de patiënt niet relevant blijken te zijn, hebben weinig potentie om de ervaren 
kwaliteit van zorg te verbeteren. Deze inzichten hebben ook HG onderzoekers bereikt. 
Momenteel is een internationaal project gaande (DCOHG; www.comet-initiative.org/
studies/details/805) met als doel het bereiken van overeenstemming over de definitie 
van HG en prioritering van onderzoeksuitkomsten. Hierbij zijn zowel onderzoekers, 
zorgverleners als patiënten betrokken. Ook is een internationaal platform opgericht van 
onderzoekers en patiëntenverenigingen om de samenwerking verder te bespoedigen 
(ICHG; www.hgconference.org). 
Het herkennen en erkennen van patiëntvoorkeuren is niet alleen belangrijk voor 
het vaststellen van onderzoeksuitkomsten, maar ook voor het verlenen van zinnige 
zorg. Indien de patiënt overweegt vanwege de ernst van de klachten haar gewenste 
zwangerschap af te breken, plaatst dit het kleine risico op schadelijke effecten voor 
de foetus door het gebruik van bepaalde medicijnen, mogelijk in een ander daglicht. 
Al met al blijken er veel barrières en uitdagingen te bestaan die verder onderzoek 
naar de oorzaken, behandeling en gevolgen van HG bemoeilijken. Echter, de recente 
ontwikkelingen op het gebied van samenwerking tussen onderzoekers, zorgverleners 
en patiënten, bieden een hoopvol perspectief op kwalitatief en zinvol onderzoek, met 
als doel betere zorg voor vrouwen (en hun kinderen) met HG.

http://www.comet-initiative.org/studies/details/805
http://www.comet-initiative.org/studies/details/805
http://www.hgconference.org
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toch een hotelkamer deelden – midden in in de nacht even een artikel af te schrijven. 
Weet dat je een gedroomd opvolgster bent! Ik zie uit naar jouw proefschrift en waar 
de toekomst je zal brengen.
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lunchen?’, het werk even liet voor wat het was.
Vrienden, dicht bij huis en verder weg, allen na aan het hart; Vriendschap is als 
brandstof. Ook zonder jullie dus geen proefschrift.
Paranimfen Janneke en Barbara, dank dat jullie naast mij willen staan! Janneke, 
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