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summary
In chapter 1, the introduction of this thesis, we have given a historical perspective about 
hyperemesis gravidarum (HG) and we shortly summarised the current state of affairs 
concerning knowledge, research and treatment options for HG. We illustrated that the 
aetiology of HG is poorly understood and that there is a lack of markers that can diagnose 
or predict HG disease severity. We also showed that there is a lack of robust high quality 
evidence for the efficacy of the treatment and management of HG. Lastly, we discussed the 
possible detrimental effects HG can have on maternal wellbeing and offspring health. In this 
thesis, we addressed these problems in several research projects:

part i studies potential biomarkers and determinants of HG disease severity. Identifying 
biomarkers or determinants that can predict which women will suffer from severe or 
prolonged HG would guide clinicians in making individual treatment plans for their patient. 
Moreover, it would enable researcher to perform more targeted trials for patients with 
a poor prognosis. In chapter 2 we explore the association between ketonuria and HG 
disease severity. The determination of ketonuria is often advised in current guidelines. In 
a prospective cohort study with 181 participants we found no association between the 
degree of ketonuria and HG disease severity in terms of severity of nausea and vomiting, 
maternal quality of life and weight loss. Despite this, we found that women with a higher 
degree of ketonuria were hospitalised significantly longer. This could indicate that health 
care professionals rely on the degree of ketonuria, rather than on symptoms, in clinical 
management. The findings of this paper suggest that ketonuria should not be used in 
clinical management of HG. In chapter 3 we assess the association between different patient 
characteristics and clinical features and HG disease course and severity in a prospective 
cohort study with 191 patients. We found that, women who were admitted to hospital with 
more severe symptoms of HG, were likely to maintain more severe symptoms one week 
after admission. The Pregnancy Unique Quantification of Emesis (PUQE-24) and the Nausea 
and Vomiting in Pregnancy specific Quality of Life questionnaire (NVPQoL) questionnaires 
can be used to identify women these women. We found no association between patient 
characteristics, such as ethnicity, education level, history of HG and gravidity, and symptom 
severity, duration of hospital admission and readmission rate. We therefore concluded that 
patient characteristics cannot be used as determinants of HG disease course and severity. 

part ii addresses treatment options for HG. In chapter 4 we give an overview of the current 
knowledge and treatment options available for Dutch health care professionals. We 
illustrate that, although evidence is limited, there are several effective anti-emetics that 
can be given including pyridoxine-meclozine, metocloperamide and ondansetron. We also 
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explain that intravenous therapy preferably should be given with normal saline and that 
it can be given in daycare setting or in inpatient setting. Furthermore, we explain how the 
Dutch patient association for pregnancy sickness and HG and can contribute in patientcare. 
In chapter 5 we present the results of the Maternal and Offspring outcome after Treatment 
of HyperEmesis by Refeeding (MOTHER) trial. We performed a multicentre open-label 
randomised controlled trial in 19 hospital in the Netherlands. Women hospitalised for HG 
between 5 and 20 weeks gestation were randomly allocated to enteral tube feeding for 
at least 7 days in addition to standard care or standard care alone. Standard care existed 
of intravenous rehydration therapy and antiemetic treatment, according to local protocol 
of the participating centre. The primary outcome was birth weight. Secondary maternal 
outcomes were weight gain, severity of nausea and vomiting, quality of life, psychological 
distress, duration of hospital stay and readmission rate. Secondary neonatal outcomes 
where prematurity and small for gestational age. Both the primary outcome and secondary 
outcomes did not differ between the intervention and control group. Unfortunately, a large 
amount of women (47%) discontinued tube feeding for less than 7 days because of side 
effects and discomfort. We therefore concluded that early enteral tube feeding in women 
with HG does not improve maternal or neonatal outcomes and that it is poorly tolerated as 
a standard treatment for HG. 

part iii explores whether HG is associated with long-term health effects on the offspring, 
as there is increasing evidence suggesting that a suboptimal intrauterine environment 
negatively affects foetal development. In chapter 6 we study the association between 
prenatal exposure to HG and markers of cardiometabolic health of adolescents at 16 years 
of age. We used data of mothers (n=8953) and adolescents (n=6462) who participate in the 
Northern Finland Birth Cohort 1986. None of the cardiometabolic health marker, including 
body mass index (BMI), blood pressure, fasting glucose, and lipid levels were different for 
offspring to mothers with an without hospital admission for HG. In chapter 7 we study the 
association between prenatal exposure to HG and psycho-behavioural development of the 
offspring in the same Finish birth cohort. Psycho-behavioural development was assessed 
in offspring at 8 and 16 years using multiple questionnaires. We found no differences in 
outcomes measures between offspring born to mothers with an without hospital admission 
for HG. In conclusion, we found no evidence that prenatal exposure to HG has negative 
consequences for neither cardiometabolic health nor psycho-behavioural development 
of the offspring. However, studies with more participants are needed to conform these 
findings. 
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part iv considers the lack of an international consensus for HG definition. In chapter 8 we 
show the results of a systematic review which was performed to exemplify the variation 
in HG definition and outcomes reported in intervention studies for HG. We included 31 
trials reporting data from 2511 HG patients. We identified 11 different items used to define 
HG. None of the included trials used an identical set of items for their definition of HG. 
Furthermore, we identified 34 different outcomes reported in HG trials. The substantial 
variation of HG definition and outcome reporting in trials limits generalizability of results 
and hampers study compatibility. 

In chapter 9, the general discussion of this thesis, we elaborate on the lack of a consensus on 
the definition of HG. We illustrate that HG is not the only condition which faces ‘definition’ 
challenges and we explain how, in HG care and research, we can learn from other fields 
of medicine that have debated about the advantages and disadvantages of diagnostic and 
classification criteria. Furthermore, we illustrate that it may not always be necessary to 
have a well-defined diagnosis to deliver good patient care. Prognosis could serve as a good 
starting point in clinical practice as well. 
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Nederlandse samenvatting
In één van de oudste medische teksten ter wereld, de Egyptische Kahun Papyrus uit 2000 
voor Christus, werd braken al als een symptoom van zwangerschap beschreven. Dat het 
grootste deel van de zwangere vrouwen in enige mate last heeft van misselijkheid of 
braken in de vroege zwangerschap, wordt dan ook gezien als normaal, passend bij een 
gezonde zwangerschap. Vaak zijn klachten ook mild en gaan na verloop van tijd vanzelf 
weer over. Maar bij een klein deel van de vrouwen (0.2-3.6%) zijn de klachten zo ernstig 
dat men spreekt van hyperemesis gravidarum (HG). HG onderscheidt zich van ‘normale’ 
zwangerschapsmisselijkheid, enerzijds omdat de klachten veel ernstiger zijn en langer 
aanhouden, anderzijds omdat het gepaard kan gaan met langdurig tekort aan intake 
van vocht en voeding, gewichtsverlies en uitdroging. Vaak is dan een ziekenhuisopname 
nodig. Naast lichamelijke complicaties kan HG een grote impact hebben op het dagelijks 
functioneren en de kwaliteit van leven van de aanstaande moeder. Ook zijn er aanwijzingen 
dat HG nadelige effecten heeft op de gezondheid van het ongeboren kind. HG kan dus vele 
nadelige effecten hebben voor moeder en kind, maar toch is de oorzaak van deze ziekte niet 
bekend. Daarom is er ook geen test beschikbaar die de diagnose kan stellen of de ernst van 
de ziekte kan kwantificeren. Bovendien is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de 
beste behandelopties voor HG en weten dokters daarom vaak niet welke behandeling het 
beste is voor hun patiënt. In dit proefschrift onderzoeken we een aantal van deze aspecten, 
met als uiteindelijke doel om de zorg voor HG patiënten te verbeteren. 

In deel I kijken wij of er bepaalde biomarkers of determinanten zijn die de ernst van HG 
kunnen kwantificeren of een ernstig beloop kunnen voorspellen. Als we kunnen voorspellen 
welke vrouwen een grotere kans hebben op een ernstige of langdurige vorm van HG, zal dat 
dokters helpen om een beter individueel behandelplan op te stellen voor hun patiënten. 
Daarnaast zouden onderzoekers specifiek kunnen kijken naar behandelopties voor deze 
hoog risicogroep. In hoofdstuk 2 onderzoeken wij of de mate van ketonurie (aanwezigheid 
van ketonen in de urine) is geassocieerd met de ernst van HG. Ketonen worden gevormd 
wanneer het lichaam zijn eigen vet gaat verbranden door een voedseltekort. Op dit moment 
wordt in verschillende HG richtlijnen en protocollen geadviseerd het aantal ketonen in de 
urine te meten en daar de behandeling op aan te passen. Wij vonden geen verband tussen de 
mate van ketonurie en de ernst van HG, gedefinieerd als de ernst van misselijkheid en braken, 
de kwaliteit van leven van de moeder en de hoeveelheid gewichtsverlies. Opvallend genoeg 
vonden wij wel dat vrouwen met meer ketonen in de urine gemiddeld langer opgenomen 
waren in het ziekenhuis. Dit zou erop kunnen wijzen dat dokters en andere zorgverleners 
de duur van de ziekenhuisopname laten afhangen van de mate van ketonurie. Op basis 
van deze resultaten raden wij het meten van ketonen in de urine bij vrouwen met HG af. In 
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hoofdstuk 3 kijken wij of er een verband is tussen enerzijds bepaalde patiëntkarakteristieken 
en symptomen bij ziekenhuisopname en anderzijds de ernst en het beloop van HG. Wij 
vonden in dit onderzoek dat vrouwen die tijdens hun eerste ziekenhuisopname voor HG 
ernstige klachten hadden, één week na opname nog steeds zieker waren dan vrouwen 
met mildere klachten. In dit onderzoek toonden wij aan dat deze vrouwen geïdentificeerd 
kunnen worden met de Pregnancy Unique Quantification of Emesis (PUQE-24) en de Nausea 
and Vomiting in Pregnancy specific Quality of Life (NVPQoL) vragenlijsten. 

In deel II bespreken wij verschillende behandelopties van HG. Hoofdstuk 4 is speciaal voor 
Nederlandse zorgverleners geschreven en geeft een overzicht van de huidige stand van 
zaken over onderzoek, kennis en behandelopties van HG. We leggen in dit hoofdstuk uit dat 
er, ondanks het weinige onderzoek dat er op dit gebied is verricht, zeker behandelopties 
voor HG zijn. Zo kunnen er bepaalde medicijnen tegen de misselijkheid (anti-emetica) 
worden gegeven, waaronder meclonze/pyridone, metocloperamide en ondansetron. 
We leggen ook uit dat vochttekort aangevuld moet worden met vocht via een infuus en 
dat dit kan gebeuren tijdens een dagbehandeling of een opname. Tot slot vertellen we 
over de patiëntenvereniging, stichting Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis 
Gravidarum (ZEHG), die patiënten met HG steun kan bieden. In hoofdstuk 5 presenteren 
wij de resultaten van de Maternal and Offspring outcome after Treatment of HyperEmesis 
by Refeeding (MOTHER) trial. De MOTHER trial is een gerandomiseerd onderzoek naar de 
effectiviteit van het vroeg starten van sondevoeding in de behandeling van HG. Het doel 
was om te onderzoeken of sondevoeding zou zorgen voor betere uitkomsten van moeder 
(o.a. gewichtstoename, ernst van misselijkheid en braken en aantal heropnames) en kind 
(o.a. geboortegewicht en vroeggeboorte). Aan het onderzoek deden 116 vrouwen uit 19 
verschillende ziekenhuizen in Nederland mee. De vrouwen werden gerandomiseerd (geloot) 
tussen behandeling met sondevoeding voor tenminste 7 dagen naast de standaardzorg, 
of standaardzorg alleen. De standaardzorg bestond uit vochttoediening via een infuus, 
medicijnen tegen de misselijkheid en soms advies van een diëtiste. De uitkomsten van de 
studie lieten zien dat het vroeg starten van sondevoeding geen voordelig effect had op 
de gezondheid van moeder en kind. Bovendien stopten veel vrouwen voortijdig met de 
behandeling vanwege klachten gerelateerd aan de sondevoeding. Daarom concludeerden 
wij dat het vroeg starten van sondevoeding in de behandeling van HG niet is geadviseerd. 

Uit eerder onderzoek weten we dat ondervoeding en stress van de moeder tijdens de 
zwangerschap blijvende negatieve effecten kan hebben op de gezondheid van het kind. 
Daarom onderzoeken wij in deel III of HG lange-termijn gevolgen heeft voor de ontwikkeling 
en gezondheid van het kind. In hoofdstuk 6 hebben we cardiometabole risicofactoren (o.a. 
BMI, bloeddruk, glucose en cholesterol) van 16-jarige kinderen wier moeder HG hadden 
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vergeleken met cardiometabole risicofactoren van kinderen wier moeder geen HG hadden. 
Hiervoor hebben wij de gegevens gebruikt van een groot Fins geboortecohort (Northern 
Finland Birth Cohort 1986). Wij vonden geen verschil tussen cardiometabole risicofactoren 
van kinderen van moeders met en zonder HG. In hoofdstuk 7 onderzoeken wij in hetzelfde 
Finse geboortecohort of HG effect heeft op cognitieve en gedragsuitkomsten op 8 en 16 
jarige leeftijd van het kind. Ook hier vonden wij geen verschil in uitkomsten tussen kinderen 
van moeders met en zonder HG. Op grond van beide onderzoeken konden wij concluderen 
dat het onwaarschijnlijk is dat HG grote effecten heeft op de ontwikkeling van het kind. 
Kanttekening is dat beide onderzoeken weinig deelneemsters hadden. Daarom zou een 
groter onderzoek deze resultaten nog moeten bevestigen voordat we dit met zekerheid 
kunnen zeggen. 

In deel IV bespreken we het gebrek aan een internationale consensus over de definitie van 
HG en relevante onderzoeksuitkomsten. In hoofdstuk 8 laten wij in een systematische review 
zien dat er in de huidige literatuur een grote variatie is in HG definitie en gerapporteerde 
uitkomsten in onderzoeken naar de behandeling van HG. In interventiestudies naar HG 
werden alleen al 11 verschillende criteria gebruikt om HG te definiëren en werden er 
34 verschillende uitkomsten gerapporteerd. Deze grote variatie aan HG definities en 
uitkomsten heeft als gevolg dat elk onderzoek nét een beetje anders is: de deelneemsters 
zijn verschillend en de uitkomsten zijn niet op dezelfde manier gemeten. Dit maakt het 
lastig om studies met elkaar te vergelijken en zo met zekerheid te zeggen wat de beste 
behandeling is. 

In hoofdstuk 9, de discussie van dit proefschrift, gaan we dieper in op het gebrek aan een 
consensus voor de definitie van HG. We laten zien dat HG niet de enige aandoening is met 
dit probleem. Er zijn veel meer ziektes waarbij geen test beschikbaar is om de ziekte aan te 
tonen of uit te sluiten en de diagnose dus gesteld moet worden op basis van (een combinatie 
van) symptomen. We geven een aantal voorbeelden van hoe, binnen andere vakgebieden, 
hiermee om wordt gegaan. Binnen HG onderzoek en zorg zouden we daarvan kunnen leren. 
Verder leggen we uit dat het niet altijd nodig is om een behandeling te starten aan de 
hand van een bepaalde diagnose. Het kan effectiever zijn om te focussen op de prognose 
(de kans op een bepaalde uitkomst bij een bepaalde ziekte) en aan de hand hiervan een 
bepaalde behandeling wel of niet te geven. Dit laatste kan mogelijk in de behandeling van 
HG voordelig zijn voor de patiënten. 
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Hyperemesis gravidarum: stand van zaken
Original Dutch manuscript of chapter 4

Samenvatting
Hyperemesis gravidarum (HG) is anders dan normale ‘zwangerschapsmisselijkheid’: deze 
ernstige vorm van misselijkheid en braken in de zwangerschap leidt tot gewichtsverlies, 
dehydratie en/of elektrolytstoornissen.

De diagnose wordt gesteld op basis van het klinisch beeld, een test om de diagnose te stellen 
of de ernst in te schatten is niet voorhanden. 

HG heeft een grote impact op de maternale kwaliteit van leven en is geassocieerd met 
negatieve geboorte uitkomsten.

Er zijn verschillende soorten anti-emetica beschikbaar die veilig gebruikt kunnen worden in 
de zwangerschap.

Bij (dreigende) dehydratie kan intraveneuze rehydratie nodig zijn. Rehydratie in 
dagbehandeling is even effectief als klinische opname. 

Bijna 20% van de vrouwen met HG ontwikkelt een posttraumatisch stressstoornis. Indien een 
volgende zwangerschap gewenst is kan een preconceptie consult waarbij een individueel 
behandelplan wordt opgesteld van toegevoegde waarde zijn. 

HG:stand van zaken



184

Inleiding
U bent huisarts. Een 28 jarige vrouw komt naar uw spreekuur, zij is 8 weken zwanger van 
haar eerste kind. Zij vertelt u dat zij al twee weken dagelijks braakt en de hele dag door 
misselijk is. Zij heeft het gevoel nauwelijks eten binnen te kunnen houden. Daarnaast voelt 
zij zich futloos en moe, zij zit al tien dagen thuis van werk. U luistert en u vraagt zich af: 
heeft deze vrouw last van misselijkheid en braken passend bij de normale zwangerschap, 
of is hier meer aan de hand?

Het grootste deel van de zwangere vrouwen (50-80%) heeft in de eerste helft van de 
zwangerschap in enige mate last van misselijkheid en braken.1 Veel vrouwen kunnen 
goed zelf met de klachten omgaan. In een klein deel van de gevallen consulteert een 
vrouw haar verloskundige, huisarts of gynaecoloog vanwege ernstige of aanhoudende 
klachten.2 Uiteraard dienen andere mogelijke verklaringen voor misselijkheid en braken 
te worden overwogen. Hyperemesis gravidarum (HG) onderscheidt zich van ‘normale’ 
zwangerschapsmisselijkheid enerzijds door de ernst van de klachten, anderzijds doordat 
het gepaard gaat met langdurig insufficiënte orale intake, gewichtsverlies, dehydratie en 
elektrolytstoornissen (met name hyponatriemie en hypokaliemie).2 HG komt in 0.2 tot 2% 
van de zwangerschappen voor en is de meest voorkomende reden van ziekenhuisopname 
in de eerste helft van de zwangerschap, met substantiële zorgkosten als gevolg.1 HG kan 
nadelige effecten hebben op de gezondheid van de moeder. Een zeldzame, maar ernstige 
complicatie is Wernicke encefalopathie, veroorzaakt door vitamine B1 deficiëntie.2 Naast 
fysieke complicaties kan HG een grote impact op het dagelijks functioneren hebben en 
wordt de kwaliteit van leven vaak negatief beïnvloedt.3 De gevolgen kunnen zo groot zijn 
dat gewenste zwangerschappen worden afgebroken.4 

In een meta-analyse uit 2011 werd geconcludeerd dat HG geassocieerd is met een groter risico 
op een laag geboortegewicht (<2500 gram) (OR 1.42; 95% BI 1.27-1.58) en vroeggeboorte 
(<37 weken) (OR 1.32; 95%BI 1.04-1.68)5, in recentere studies werden hier tegenstrijdige 
resultaten over gerapporteerd.6,7 Met name vrouwen met HG die onvoldoende aankomen 
in de zwangerschap (<7kg) of bij wie klachten aanhouden tot en met het tweede trimester 
lijken een grotere kans op negatieve geboorte uitkomsten te hebben.8,9 

Tot op heden is de etiologie van HG onbekend en lijkt het erop dat de aandoening een 
multifactoriële oorzaak heeft. Veel genoemde bijdragende factoren zijn abnormale 
placentaire groei en functie, endocriene oorzaken en Helicobactor pylori infectie.1,10 De 
afgelopen jaren zijn er echter nieuwe inzichten gekomen waardoor nu wordt gedacht aan 
een genetische component. Eerder was al gebleken dat de ernst en duur van misselijkheid 
en braken in de zwangerschap sterk erfelijk was bepaald.11 Vrouwen met een moeder die 
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HG had, hebben zelf een drie keer zo grote kans om de aandoening te ontwikkelen.12 Recent 
werd in een genoomwijde associatie studie een verband gevonden tussen een genetische 
variant van het Growth and Differentiation Factor 15 protein (GDF15) en het insulin like 
growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) gen en HG.13 In een andere studie werd bevestigd 
dat vrouwen met ernstige klachten van misselijkheid en braken in de zwangerschap een 
verhoogd serum GDF15 hadden.14 GDF15 is een hormoon dat effect heeft op de eetlust 
en wordt sterk tot expressie gebracht in trofoblast cellen van de placenta. GDF15 is eerder 
geïdentificeerd als een belangrijke factor bij het ontstaan van kankercachexie, dat zich 
kenmerkt door misselijkheid, gewichtsverlies en spierverval.15 Toekomstig onderzoek is 
nodig om de causaliteit tussen GDF15 en HG te bevestigen. 

Diagnostiek 
HG is een diagnose die gesteld wordt op basis van het klinisch beeld. Een test om de 
diagnose te stellen of de ernst van de aandoening te kwantificeren is daarbij op dit moment 
niet voorhanden.10 Ook is er geen internationale consensus over de definitie van HG. 
Hierdoor is het onderscheid tussen een fysiologische vorm van misselijkheid en braken in 
de zwangerschap en HG niet makkelijk te maken. Veel gebruikte criteria voor de diagnose 
zijn misselijkheid en braken vanaf vroeg in de zwangerschap, gewichtsverlies, dehydratie 
en elektrolytstoornissen.16 In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt bestaat er geen 
associatie tussen ketonurie en de ernst van HG. Bovendien is ketonurie geen graadmeter 
voor dehydratie. Het meten van ketonen in de urine heeft daarom ook geen toegevoegde 
waarde bij de diagnostische work-up van HG.10 Door het gebrek aan specifieke biomarkers 
die de aanwezigheid van HG kunnen aantonen of uitsluiten blijft het een aandoening 
‘per exclusionum’, die gesteld wordt als andere oorzaken van braken en misselijkheid zijn 
uitgesloten. Differentiaal diagnostisch moet hierbij gedacht worden aan gastro-intestinale 
infectie of obstructie, urineweginfectie, medicatie-geïnduceerde misselijkheid en braken, 
neurologische aandoeningen of een eetstoornis. Uiteindelijk is het aan de behandeld arts 
of verloskundige om op basis van het klinisch beeld een inschatting te maken of er sprake is 
van HG en of behandeling of eventuele doorverwijzing noodzakelijk is. 

U heeft bij anamnese en lichamelijk onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor andere 
oorzaken van misselijkheid en braken bij uw patiënte. U vindt haar klinisch niet uitgedroogd. 
Zij gebruikt op dit moment nog geen medicatie. U besluit dat u doorverwijzing naar het 
ziekenhuis op dit moment niet nodig vindt maar schrijft haar wel anti-emetica voor. 

HG:stand van zaken
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Behandeling 
Voedingspreparaten en medicamenteuze behandeling
In de NHG-Standaard ‘Zwangerschap en kraamperiode’ wordt gember aangegeven als 
eerste behandeloptie bij matig ernstige klachten van emesis gravidarum.17 De auteurs 
van de Cochrane review over interventies voor misselijkheid en braken in de vroege 
zwangerschap concludeerden dat gember waarschijnlijk een gunstig effect heeft op 
misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap, maar dat het bewijs beperkt is en niet 
eenduidig. Er werden ook geen nadelige effecten gevonden.18 Er is in Nederland slechts 
één officieel geregistreerd geneesmiddel voor de behandeling van misselijkheid en braken 
tijdens de zwangerschap, namelijk een combinatiepreparaat van meclozine en pyridoxine 
(vitamine B6) (Emesafene).19 Naar het effect van meclozine op misselijkheid en braken in de 
zwangerschap is één gerandomiseerd onderzoek gedaan wat een significante verbetering 
van de klachten liet zien in vergelijking met placebo. Uit twee gerandomiseerde studies bleek 
dat pyridoxine, in vergelijking met placebo, verlichting geeft van klachten van misselijkheid 
maar niet van braken.18 In Canada wordt een combinatiepreparaat van doxylamine (net als 
meclozine eveneens een eerste generatie antihistaminicum) en pyridoxine geadviseerd, 
in Nederland niet verkrijgbaar. Uit drie kleine gerandomiseerde onderzoeken bleek 
dit combinatiepreparaat een significante verlichting van symptomen gaf ten opzichte 
van een placebo. In deze onderzoeken, maar ook in verscheidene cohortstudies en  
meta-analyses werd geen verband gevonden tussen het gebruik van doxylamine en 
pyridoxine en congenitale afwijkingen.20 Het teratologie informatie centrum (onderdeel 
van Lareb) geeft aan dat bij de mens geen aanwijzingen zijn gevonden dat het gebruik van 
antihistaminica tijdens de zwangerschap het risico op aangeboren afwijkingen verhoogt 
en geeft de voorkeur aan het gebruik van meclozine, wegens ruime ervaring met het 
gebruik hiervan.19 Metocloperamide is vaak de volgende stap in de behandeling van 
zwangerschapsbraken bij onvoldoende respons op meclozine.21 Uit twee gerandomiseerde 
onderzoeken bleek metocloperamide een gunstig effect op misselijkheid en braken te 
hebben. In één van deze onderzoeken werd metocloperamide vergeleken met een placebo, in 
het andere onderzoek werd een combinatie van metocloperamide en pyridoxine vergeleken 
prochloorperazine en promethazine. Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico 
op congenitale afwijkingen.19 Bijwerkingen van metocloperamide voor moeder zijn niet 
anders dan bij gebruik buiten de zwangerschap waarbij met name gelet moet worden 
op extrapiramidale stoornissen.18,19,22 Bij onvoldoende effect wordt ondansetron, meestal 
in tweedelijnssetting, voorgeschreven. Ondansetron is geregistreerd voor misselijkheid 
en braken na chemotherapie, radiotherapie en operaties. Uit onderzoeken naar de 
veiligheid van ondansetron gebruik in de zwangerschap komen wisselende resultaten. Eén  
case-control onderzoek laat een licht verhoogd risico op schisis zien en in een ander 
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retrospectief onderzoek werd een licht verhoogd risico op hartafwijkingen gevonden. 
In een groot retrospectief onderzoek uit Denemarken werd echter geen verhoogd risico 
op congenitale afwijkingen gevonden.22 Het teratologie informatie centrum raadt aan 
ondansetron alleen te gebruiken tijdens de zwangerschap als andere behandelingen 
onvoldoende werkzaam zijn.19 De Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) 
acht ondansetron gebruik, bij voorkeur na het 1ste trimester, veilig en heeft het gebruik 
opgenomen in hun richtlijn uit 2016.21 Een veel voorkomende bijwerking van ondansetron is 
obstipatie, dus preventieve laxantia dient te worden besproken. Als laatste redmiddel wordt, 
in tweede of derdelijns setting, soms gekozen voor corticosteroïden. Studies naar het effect 
van corticosteroïden op HG laten echter geen eenduidig resultaat zien en meer onderzoek is 
nodig om veiligheid van het gebruik in de zwangerschap vast te stellen.21 Naast anti-emetica 
is een proefbehandeling met histamine H2-receptor antagonisten of protonpompremmers 
een optie, gezien 80% van de vrouwen met ernstig zwangerschapsbraken last heeft van 
gastro-oesofagale reflux.21 

Vijf dagen na het eerste contact ziet u uw patiënte weer terug op uw spreekuur. Het 
meclozine/pyridoxine preparaat had weinig effect op de klachten. Van de dienstdoend 
huisarts in het weekend kreeg zij nog metocloperamide voorgeschreven. Ondanks 
de combinatie van deze twee middelen vertelt uw patiënt dat zij nog steeds dagelijks 
tenminste vijfmaal braakt en nu ook moeite heeft vocht binnen te krijgen. U besluit haar 
door te sturen naar een gynaecoloog.

Rehydratie en sondevoeding
In de meeste ziekenhuizen is een lokaal protocol aanwezig waarbij intraveneuze rehydratie, 
naast anti-emetica, de voornaamste behandeling van HG is.23 De Nederlandse Vereniging 
voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft geen richtlijn voor de behandeling van HG. 
Momenteel verschilt per ziekenhuis of rehydratie in dagopname of tijdens klinische opname 
plaatsvindt. Twee onderzoeken, uit Engeland en Ierland, vonden geen verschil in uitkomsten 
en tevredenheid van patiënten tussen deze twee verschillende settings.24,25 Wel bleek 
klinische behandeling substantieel hogere zorgkosten te hebben dan dagbehandeling.26 De 
richtlijn van de RCOG raadt intraveneuze rehydratie met natriumchloride en kaliumsuppletie 
aan, terwijl elektrolyten gemonitord worden.21 Glucose oplossingen hebben geen voordeel 
t.o.v. natriumchloride en kunnen bijdragen aan exacerbatie van ernstige hypokaliaemie 
en kunnen Wernicke encefalopathie luxeren.22 Het is sterk te overwegen om thiamine 
te suppleren om het risico op Wernicke encefalopathie te verminderen.1 Maternale 
ondervoeding en gewichtsverlies zijn ernstige symptomen van HG en worden gezien 
als een mogelijke mediatoren van negatieve geboorte uitkomsten.27 Desondanks is er 
weinig onderzoek gedaan naar voedingsinterventies bij HG, en wordt sondevoeding niet 
besproken in RCOG of American College of Obstetics and Gynaecologists (ACOG) richtlijnen. 
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eerste presentatie patiënte met misselijkheid en braken in de zwangerschap 

Sluit andere oorzaken uit: denk aan gastro-intestinale infectie of obstructie, urineweginfectie, 
neurologische aandoeningen

Sluit (dreigende) uitdroging uit: let op vocht intake, dorst, urine-output, tachycardie, 
capillary refill, verwardheid 

Start anti-emetica: 1e keus meclozine/pyridoxine, bij onvoldoende effect start daarnaast 
metoclopramide

Overweeg doorverwijzing: bij (dreigende uitdroging) of onvoldoende verbetering van 
klachten op anti-emetica

Tweedelijns behandeling hyperemesis gravidarum 

Anti-emetica: bespreek mogelijkheid ondansetron, in combinatie met eerstelijns medicatie

Intraveneuze rehydratie: middels natriumchloride en kalium suppletie; monitor 
elektrolyten. Glucose infusie heeft geen toegevoegde waarde. 

Onvoldoende effect tweedelijns behandeling 

Anti-emetica: overweeg corticosteroïden indien therapie faalt 

Enterale voeding: overweeg bij langdurige klachten of ernstig gewichtsverlies (cave 
refeeding syndroom) 

Ontslag 

Individueel behandelplan: zorg voor geïndividualiseerd behandelplan met laagdrempelige 
toegang tot zorg 

monitoring foetus: overweeg biometrie bij aanhoudende klachten in 2de en 3de trimester

Figuur 1 Behandelschema hyperemesis gravidarum

Uit een recent Nederlands onderzoek bleek dat het vroeg starten van sondevoeding, naast 
intraveneuze rehydratie, geen positief effect op maternale en neonatale uitkomsten had. 
Bovendien werd de sonde slecht getolereerd en vaak voortijdig verwijderd bij patiënten.27 
Het is niet bekend of sondevoeding bij vrouwen met ernstigere, aanhoudende vormen van 
HG wel een positief effect heeft. 
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Uw patiënt wordt opgenomen bij de dagbehandeling in het dichtstbijzijnde streekziekenhuis 
en wordt gerehydreerd met 1.5L natriumchloride infusie. Zij krijgt een recept ondansetron 
mee en er wordt afgesproken dat zij, indien zij het gevoel heeft wederom niets binnen te 
kunnen houden, mag terugkomen voor rehydratie op de dagbehandeling. Daarnaast legt 
de verloskundige in het ziekenhuis haar uit dat er een patiëntenvereniging bestaat die 
haar mogelijk kan helpen.

Lotgenotencontact en hyperemesis gravidarum
Stichting ZEHG

Het belangrijkste doel van Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum (ZEHG) 
is informatie verschaffen aan patiënten en het bieden van lotgenotencontact. Contact 
met lotgenoten via (online) peer support groepen kan patiënten met een somatische 
aandoening helpen de juiste informatie te vinden of begrijpen en steun bieden.30 Veel 
van dit lotgenotencontact gebeurt via een online community, waar bijna 2000 vrouwen 
aan deelnemen. Hier is veel uitleg over HG te vinden is. Daarnaast vinden veel vrouwen 
steun in het delen van persoonlijke verhalen: over de 10de ziekenhuisopname; over 
uitgespuugde sondes; over diepvrieszakjes die goed dicht blijven zitten; over triggers die 
nooit meer weg gaan; over het lange herstel dat vaak noodzakelijk is; over in wanhoop 
afgebroken zwangerschappen; over trots na de geboorte, maar ook over de diepe angst dat 
de uithongering of het medicatiegebruik gevolgen zal hebben voor de kleine. 

Dagelijks reageren honderden vrouwen op elkaars post door elkaar steun te bieden, 
ervaringen uit te wisselen en informatie te delen. Voor veel vrouwen is dit lotgenoten 
contact een van de weinige lichtpuntjes tijdens de zwangerschap en regelmatig krijgt de 
stichting dan ook berichtjes zoals “Zonder jullie had ik het nooit gered”, of “Zonder de steun 
binnen de groep was mijn kindje er niet geweest”. 

Naast de online community organiseert ZEHG ook lotgenotendagen waar vrouwen die HG 
hebben gehad en hun partners welkom zijn, en waar vooral gekeken wordt naar: “Hoe 
verder na HG”. 

Mocht een van uw patiënten gediagnosticeerd zijn met HG, kunt u haar verwijzen naar 
stichting ZEHG. 

Website: www.zehg.nl
Email: info@zehg.nl
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Drie jaar later komt dezelfde patiënt, nu 30 jaar, bij u op het spreekuur. Zij vertelt een 
gezonde dochter van twee jaar en een kinderwens voor een tweede kind te hebben. Zij 
twijfelt echter of zij dit wel moet doen. Als zij terugdenkt aan haar eerste zwangerschap 
weet zij niet of zij dit nog een keer aandurft. Soms heeft ze nog nachtmerries over het 
braken en elke keer als zij langs het ziekenhuis rijdt krijgt ze een naar gevoel. Bovendien 
heeft zij nu haar dochtertje waar ze voor moet zorgen. Ze wil weten wat de kans is op 
herhaling van hyperemesis gravidarum. 

Na de zwangerschap
HG heeft niet alleen een grote impact op de maternale kwaliteit van leven tijdens de 
zwangerschap, bijna 20% van de vrouwen houdt een posttraumatisch stressstoornis over 
aan een HG zwangerschap.28 De keuze om aan een tweede zwangerschap te beginnen kan 
daarom lastig zijn voor vrouwen met HG in de voorgeschiedenis. Het herhaalrisico op het 
krijgen van HG ligt volgens de literatuur tussen 15% en 80%.1 Een preconceptie consult 
waarbij de grote kans op herhaling wordt besproken, en een goed opgesteld behandelplan 
zou vrouwen kunnen helpen om een goede afweging te maken.29 

Toekomstig onderzoek 
Een belangrijk struikelblok bij het verkrijgen van kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar HG 
is een gebrek aan overeenstemming over de criteria voor het vaststellen van de diagnose.14,22 
Zolang er tussen onderzoeken veel verschil bestaat in de duur en ernst van de klachten, 
kunnen er verschillen ontstaan in de gevonden effecten en is het niet mogelijk om studies 
onderling te vergelijken in meta analyses. De waarde van de onderzoeksresultaten voor 
de klinische praktijk wordt daarmee beperkt. Momenteel is er een internationaal project 
met als doel overeenstemming te bereiken over de definitie van HG. Zowel onderzoekers, 
zorgverleners als patiënten zijn hier bij betrokken. Middels de Delphi-methodiek wordt er 
afgesproken aan welke criteria patiënten met HG (in elk geval) moeten voldoen.16

Op dit moment is er in Nederland een grote mate van behandelvariatie voor HG. Een 
eenduidige Nederlandse richtlijn zou kunnen bijdragen aan minder variatie tussen 
zorgverleners.30
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PUQE-24 questionnaire

24-hour Pregnancy Unique Quantification of Emesis (PUQE-24)
The following questions are about how much you experience nausea and/ or vomiting. Thick 
the answer that suits the best your situation for the last 12 hours:
1. In the last 24 hours, for how long have you felt nauseated or sick to your stomach?
 □ Not at all
 □ 1 hour or less
 □ 2-3 hours
 □ 4-6 hours
 □ More than 6 hours: □□ hours

2. In the last 24 hours, have you vomited or thrown up?
 □ I did not throw up
 □ 1-2 times
 □ 3-4 times
 □ 5-6 times
 □ 7 or more times: □ □ times

3. In the last 24 hours, how many times have you had dry retching or dry heaves   
 without bringing anything up?
 □ No time
 □ 1-2 times
 □ 3-4 times
 □ 5-6 times
 □ 7 or more times: □□ times

4. What do you think of your fluid and food intake?
 □  I eat and/or drink less than before my pregnancy
 □  I eat and drink the same amount as I used to do before my pregnancy
 □  I eat and/or drink more than before my pregna 
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Dankwoord
Het is klaar! En dan, na jaren schrijven, is het tijd voor het meest gelezen hoofdstuk: het 
dankwoord. Het onderzoek combineren met coschappen en werk was niet altijd makkelijk, 
maar wel heel leerzaam. De maanden dat ik full time op het AMC zat waren heel fijn en het 
laatste half jaar kreeg ik de smaak echt te pakken. De weken vlogen voorbij en met heel veel 
plezier heb ik de laatste stukken geschreven. Ik ben ontzettend trots op het eindresultaat en 
dat ik dit proefschrift mag verdedigen. Iets wat ik natuurlijk nooit zonder hulp had kunnen 
bereiken. 

Om te beginnen wil ik prof. dr. T.J. Roseboom bedanken. Beste Tessa, dank dat je mij als 
4de jaars student onder je hoede hebt genomen en mij de mogelijkheid hebt geboden dit 
proefschrift op deze manier te schrijven. Van al onze voortgangsgesprekken ging maar 
een deel over de inhoud van dit boek, verder had je altijd interesse in mijn persoonlijke 
ontwikkeling en (veranderlijke) plannen over mijn toekomst. Jij kan mensen het vertrouwen 
geven dat ze kunnen bereiken wat ze willen. Ik bewonder je bevlogenheid in je werk en wat 
je daarmee bereikt hebt enorm.

Dr. R.C. Painter, beste Rebecca, ik heb mij in onze gesprekken regelmatig verbaasd hoeveel 
kennis er in één brein kan zitten. Als ik niet beter zou weten, had ik niet geloofd dat je 
wetenschap ‘als hobby’ naast de kliniek doet. Ik vind het bijzonder hoe jij je inzet voor 
patiëntengroepen waar weinig anderen naar omkijken, zoals hyperemesis gravidarum. Dank 
voor alles wat ik van je geleerd heb, ik bof met zo’n copromotor.

Dr. I.J. Grooten, beste Iris, voordat ik jou leerde kennen dacht ik dat SPSS een aantal letters 
uit het alfabet waren en kende ik ‘abstract’ alleen uit de kunst. Dank dat jij mij wegwijs hebt 
gemaakt in de wereld van onderzoek doen. Ik ben vereerd dat ik mij bij jouw kindje, de 
MOTHERtrial, heb mogen aansluiten en uiteindelijk het stokje van je heb mogen overnemen.
 
Graag wil ik alle andere betrokkenen bij dit proefschrift bedanken. Natuurlijk alle vrouwen die 
hebben deelgenomen aan de MOTHER studie. Daarnaast wil ik alle researchmedewerkers, 
gynaecologen, verloskundigen, verpleegkundigen, diëtisten en laboranten van de 
deelnemende centra bedanken voor hun inzet voor de studie. 

Dear prof. M.R. Järvelin, dr. S. Sebert and dr. E. Kajantie, thank you for the cooperation and 
the provision of the data of the Northern Finland Birth cohort for hyperemesis gravidarum 
research. 
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I would like to thank the other members of the doctorate committee: prof. dr. J.B. Goudoever, 
prof. dr. M. Goddijn, dr. M.W. Langendam, prof. dr. C.B. Lambalk, prof. dr. J.C. Seidell and 
prof. dr. R. Gadsby for assessing my thesis. Dear professor Gadsby, thank you for travelling 
to Amsterdam!

Lieve collega’s van H4. SPSS errors en het zuurstoftekort in de cubicles waren een stuk 
makkelijker te verdragen wetende dat ik niet alleen was. Dank voor de koffietjes, italiaanse 
etentjes en zwempogingen in het IJ. 

Lieve vriendinnen en vrienden, of het nu de feministen van HN zijn, de feestbeesten van 
Liever Liter, mijn klimgekkies of meiden van het Vitus, jullie hebben mij allen in de afgelopen 
jaren zo nu en dan een hart onder de riem gestoken en daar ben ik jullie uiteraard dankbaar 
voor. Maar ik ben vooral heel erg blij met alle mooie momenten die we delen: shoarma 
op dinsdag, corona op vrijdag, zomeravonden in de vrijmiboot, te fanatieke potjes Who is 
the Man, dansen tot in de late vroege uurtjes, fietsen, schaatsen, weekendjes Maastricht, 
kamperen met -100 OC, klimmen en Radlers in een berghut. Dat maakt mijn leven meer dan 
leuk. 

Mijn paranimfen, Rosanne en Skadi, met deze twee powervrouwen naast mij durf ik bijna 
alles aan. Lieve Roos, wat begon als koffietje in de VU heeft zich voortgezet op het AMC. 
Wat fijn om met zo’n goede vriendin de ups en downs van het promoveren te kunnen delen. 
Ik heb bewondering voor jouw doorzettingsvermogen in je eigen onderzoek, en eigenlijk 
ook daarbuiten. Lieve Skaad, wij hebben nooit zoveel woorden nodig. Na al die jaren van 
vriendschap en samenwonen zijn we een soort familie geworden. Je bent heel belangrijk 
voor mij. A je to!

En dan, Mathijs, grote broer, misschien wel de nuchterste persoon die ik ken, heerlijk dat jij 
mijn piekermomentjes altijd kan relativeren met een goede dosis humor. Lieve Karlijn, mijn 
dank voor jouw bijdrage aan dit proefschrift is groot. Met jouw eindeloze koffie bevoorrading 
heb je indirect aan de inhoud bijgedragen, maar ik ben je vooral erg dankbaar voor het 
prachtige design. Ik ben er heel blij mee en vind het bijzonder dat jij het gemaakt hebt. 
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Lieve pap en mam, in deel III van dit proefschrift beschrijf ik het belang van een goede start. 
Jullie hebben mij zoveel meer gegeven dan dat. Wat is het fijn om altijd jullie vertrouwen 
en steun te hebben, maar wat is het vooral fijn dat ik nog steeds altijd gewoon bij jullie kan 
thuiskomen. 

Lieve Sander, dat ene feestje afgelopen zomer was het beste idee ooit. Ik kan er geen 
statistische toets op loslaten, maar ik weet zeker dat mijn leven sindsdien significant leuker 
is geworden. Dank voor je steun bij de laatste loodjes van dit proefschrift. Het is af!
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