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Hyperemesis Gravidarum 
 
Doel 
Het op eenduidige wijze uitvoering geven aan verpleegkundige interventies op somatisch en 
psychosociaal terrein aan patiënten, die opgenomen zijn i.v.m. hyperemesis gravidarum. 
 

TOEPASSING 
Specialistische verpleegafdeling Obstetrie binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. 
 

BEVOEGDHEDEN 

Hyperemesis Gravidarum 1 2 3 4 5 6 

Opdracht verstrekken x      

Administratieve taken  x    x 

Intake, informatieverstrekking x x x x   

Inbrengen infuus/ toedienen i.v. medicatie/ Inbrengen sonde  x     

Voedingsadviezen geven  x x  x  

Verpleegkundige zorg  x x    

Psychosociale evaluatie  x x x   

 
Verklaring bevoegdhedenmatrix:  
1 = medisch specialist/ arts assistent gynaecologie/ klinisch verloskundige 
2 = (O&G) verpleegkundige  
3 = de leerling-verpleegkundige 
4 = psychiatrisch verpleegkundige/ nurse practitioner 
5 = diëtiste 
6 = secretaresse 
 
De leerling verpleegkundige of stagiaire mogen deze handelingen verrichten nadat aan de volgende 
drie voorwaarden is voldaan: 
- de theorie op school behaald is;  
- deze handeling middels een leerdoel in de praktijk behaald is;  
- de werkbegeleider is akkoord dat de leerling /stagiaire deze handeling verricht. 
 

Achtergrond 
Misselijkheid en braken zijn veelvoorkomende en benigne symptomen van vooral het eerste trimester 
van de zwangerschap. Het ontstaan van de klachten correleert met de spiegels van het 
zwangerschapshormoon bHCG en symptomen beginne veelal binnen 4 weken na het uitblijven van de 
menstruatie, met een piek bij 9 weken zwangerschap. 60% van de misselijkheidsklachten is na het 
eerste trimester over, 91% bij 20 weken zwangerschap. Hyperemesis gravidarum (overmatig braken 
van de zwangerschap) geeft het ernstige deel van het spectrum weer. Er is geen wereldwijd erkende 
definitie, maar het wordt klinisch wel omschreven als misselijkheid die gepaard gaat met >5% 
gewichtsverlies, koolhydratendepletie, dehydratie en/of elektrolietstoornissen. De incidentie van 
hyperemesis gravidarum wordt geschat op 0,3-3% van alle zwangerschappen, met een grote spreiding 
in het voorkomen wereldwijd. Zo wordt hyperemesis significant vaker gezien bij Aziatische vrouwen 
dan bij Kaukasische vrouwen. Hyperemesis gravidarum heeft grote invloed op het welbevinden van 
zwangere vrouwen en is één van de meest voorkomende redenen voor zwangerschaps-gerelateerde 
opnames.  is onder90% van alle vrouwen ervaart misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap.  
 

Risicofactoren 
Risicofactoren voor het optreden van hyperemesis gravidarum zijn condities waarbij het bHCG 
verhoogd is, zoals trofoblastziekten en meerlingzwangerschappen. Het risico op een recidief na een 
eerdere zwangerschap met hyperemesis gravidarum is 15-20%. De patiënten met hyperemesis 
gravidarum hebben een risico op een recidief in een volgende zwangerschap van 15-20%. 
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Definitie 
Hyperemesis gravidarum is ernstige, langdurige misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap, 
geassocieerd met >5% gewichtsverlies, dehydratie en elektrolietstoornissen.  

 

Objectiveren van ernst van symptomen 
Een objectieve en gevalideerde maat om de ernst van het braken in te schatten is de PUQE-index. De 
PUQE-score kan gebruikt worden om de ernst van het braken over een langere periode (gehele eerste 
trimester) weer te geven. De uitslag wordt weergegeven in een score van 3 tot 13, waarbij scores >6 
passen bij matig ernstige hyperemesis en scores >13 passen bij ernstige hyperemesis. 
 

 
 

Diagnostiek 
Bij verdenking op hyperemesis gravidarum wordt geadviseerd oriënterend onderzoek te doen. 
Eerstelijns onderzoek betreft: 

 Obstetrische (transvaginale) echografie; aantonen vitale graviditeit en uitsluiten van 

meerlingzwangerschappen of trofoblastziekten (mola zwangerschap) 

 Urine ketonen 

 Routine zwangeren lab, glucose, serum elektrolieten (Natrium, Kalium, Chloor) 

 Indien niet bekend 3e maand zwangere onderzoek = bloedgroep/ rhesus/ Lues/ HbsAG/ Anti-

hiv en bij niet gevaccineerde vrouwen Rubella.  

 

Afhankelijk van de ernst van de kliniek en bij iedere patiënt die wordt opgenomen wordt geadviseerd 
om aanvullend onderzoek te doen: 

 Nierfunctie; ureum en creatinine 

Afwijkingen in nierfunctie ontstaan alleen als de hypovolemie zo ernstig is dat de glomerulaire 
filtratie ratio afneemt 

 Volledig bloedbeeld 

Door hemoconcentratie kan bij hyperemesis gravidarum een verhoogd hemoglobine en 
hematocriet gevonden worden 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjds5_h99ncAhXD-qQKHXVyBsMQjRx6BAgBEAU&url=http://journals.plos.org/plosone/article?id%3D10.1371/journal.pone.0119962&psig=AOvVaw3-mDjyIIRIiEhvsl_TA1Ch&ust=1533696740437962
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 TSH (en evt. T4) 

Milde hyperthyreoïdie komt veel voor bij hyperemesis-patiënten en wordt veroorzaakt door 

hoge serumconcentraties van het hCG, dat thyroid-stimulerende activiteit heeft. De afwijkingen 

verdwijnen spontaan bij ongeveer 18 weken zwangerschap. Obstetrische uitkomsten worden 

niet beïnvloed door de hyperthyreoïdie. Derhalve hoeven schildklierfuncties slechts vervolgd te 

worden bij patiënten met kliniek passend bij hyperthyreoïdie.  

 ASAT, ALAT, gammaGT, amylase, lipase, LD 

50% van de klinische patiënten met hyperemesis gravidarum heeft leverenzymstoornissen en 
afwijkingen van het amylase en lipase. Afwijkingen zijn meestal mild, met waarden 2 tot 3x de 
normaalwaarde. De mate van afwijken is geassocieerd met de ernst van het braken; 
afwijkingen normaliseren als het braken stopt.  
 

 Magnesium en Calcium, Fosfaat 

Afwijkingen ontstaan bij ernstige deprivatie van intake. Deze elektrolieten worden ook vervolgd 
om het refeeding-syndroom op te sporen bij herintroductie van intake.  

             Vitaminestatus; Vitamine B1, folium zuur, vitamine B6 

Afwijkingen ontstaan bij persisterend braken en zijn geassocieerd met complicaties als 
Wernicke’s encefalopathie.  
 

Differentiaaldiagnose 
De diagnoses misselijkheid en braken van de zwangerschap en hyperemesis gravidarum, worden 
gesteld op grond van het karakteristieke optreden vroeg in de zwangerschap en het gradueel 
verbeteren naarmate de zwangerschap vordert. Een eerste presentatie van misselijkheid en braken na 
een amenorroe van 10 weken past niet bij hyperemesis gravidarum. Evenzo moet bij misselijkheid en 
braken in combinatie met andere symptomen verder gedacht worden. Er zijn veel ziektes onafhankelijk 
van zwangerschap die gepaard gaan met misselijkheid en braken.  
 

 Cannabinoïd hyperemesis syndroom 

Geassocieerd met chronisch marihuana gebruik. Cyclisch braken, buikpijn. Klachten 

verbeteren bij frequent douchen of baden.  

 Meerlingzwangerschap, molazwangerschap 

 Pre eclampsie, HELLP, acute fatty liver disease 

Presentatie in 3e trimester, associatie met hypertensie en trombocytopenie 

 Hyperparathyreoïdie 

Zeldzaam in zwangerschap, geassocieerde hypercalciëmie veroorzaakt misselijkheid en 

braken 

 

Beleid bij hyperemesis gravidarum 
Somatisch 

 Milde hyperemesis gravidarum 

Wie? 

Patiënten bij wie nog geen beleid gestart is                                                     

Patiënten bij wie het poliklinisch beleid verder geoptimaliseerd kan worden             

PUQE-score <13 en/of milde kliniek/ geen gewichtsverlies 

 

 Niet medicamenteus beleid                                                                  

Vermijden van triggers 
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 Triggers voor misselijkheid en braken zijn bijvoorbeeld volle ruimtes, 

hitte, sterke geuren (parfum, chemicaliën, voedsel, rook). Ook 

onvoldoende slaap en rust kunnen misselijkheid uitlokken. 

  

 Eten en drinken                                                                                     

Voor een lege maag. Een snack vóór het opstaan kan ochtendbraken 

voorkomen. Koud, vast voedsel wordt meestal het best getolereerd. 

Vocht moet onafhankelijk van voedsel genomen worden om een volle 

maag te voorkomen. Vochtintake gaat het beste in kleine 

hoeveelheden en eventueel met een rietje. Gember is bewezen 

effectief tegen misselijkheidsklachten. 

 Overweeg poliklinisch inschakelen van diëtiste 

 Medicamenteus beleid 

 Start Emesafene supp. 3x daags 1 

 Ernstige hyperemesis gravidarum 

o Poliklinisch beleid                                                                                                          

   Wie? 

 Bij patiënten waarbij eerstelijns beleid niet slaagt, PUQE-score <13 

 Medicamenteus beleid                                                                       

Intraveneuze rehydratie  

Infusie van 2 L ringer’s lactaat over 3-5 uur. Eventueel suppleren van 
elektrolieten. 
 

 Uitbreiden anti-emetisch beleid (zie onder)  

 

o Klinisch beleid 

Wie?  
 PUQE-score >/= 13 

 Patiënten die geen orale anti-emetica binnenhouden 

 Patiënten met persisterende ketonurie/gewichtsverlies>5% ondanks adequate 

therapie met orale anti-emeticia 

 Patiënten met bevestigde of vermoedelijke co-morbiditeit, zoals bijv. een 

urineweginfectie die nu onvoldoende behandeld wordt 

 
 Niet medicamenteus beleid tijdens opname 

 Bedrust, op voor douche en toilet.  

 Nuchter wegen 

 Controle harttonen vanaf 12 à 14 weken, afhankelijk van adipositas. 

Indien niet te vinden, dan echo. 

 24 uur niets per os. Na 24 uur niets per os starten met eten ondanks 

evt. aanwezige misselijkheidsklachten.  
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 Als patiënte blijft braken 48uur na opname diëtiste inschakelen en 

overwegen om sondevoeding te starten (zie hieronder) 

 Medicamenteus beleid tijdens opname 

 Infuus 3L glucose/zout/ 24 uur.  

 Thiamine 1dd 100mg gedurende 2-3dagen ( subcutaan of 

intramusculair) 

 Dagelijks urinecontrole op ketonen, totdat de uitslag negatief is en 

infuus gestopt.  

Let op: Kliniek van patiënt is belangrijker dan de aan/afwezigheid van 

ketonurie! 

 

 Natrium en Kalium bepalen op indicatie (cave hypokaliëmie). Overig 

lab afhankelijk van eerder gevonden afwijkingen.  

 

 Uitbreiden anti-emetisch beleid (zie onder) 

 
Medicamenteus anti-emetisch beleid 
 

 Initieel beleid Aansluitend 

Eerste lijn Emesafene 
3dd 
12,5/25mg 
rectaal 

3dd 12,5/25mg rectaal of per os 

Tweede 
lijn 

Metoclopramide 
3dd 10mg IV 
of rectaal 

3dd 10mg rectaal of per os∞ 

Ondansetron 
(gecontra-
indiceerd in 1e 
trimester) 

3dd 4mg IV 
1dd 16mg 
rectaal 

3dd 4mg per os Δ 

Refractaire 
casus 

Glucorticoïden× 

Dag 1-2 
Hydrocortison 
2dd 100mg 
IV 

Dag 3 
Prednison 
1dd 40mg 

Dag 4-6 
Prednison 
1dd 20mg 

Dag 7-9 
Prednison 
1dd 10mg 

Dag 10- 16 
Prednison 
1dd 5mg 

∞ Metoclopramide mag maximaal 1 week gegeven worden in de zwangerschap vanwege mogelijke 
cardiotoxische effecten bij langdurig gebruik 
Δ NVOG nieuwsbrief 20-09-2019 Op basis van epidemiologische onderzoeken wordt vermoed dat 
ondansetron orofaciale misvormingen veroorzaakt wanneer het wordt toegediend tijdens het eerste 
trimester van de zwangerschap; de beschikbare epidemiologische studies naar cardiale misvormingen 
laten tegenstrijdige resultaten zien; ondansetron mag niet worden gebruikt tijdens het eerste trimester 
van de zwangerschap 
×Een behandeling met glucocorticoïden kan tot driemaal herhaald worden in een periode van 6 weken. 
Prednison kan meestal gestaakt worden bij het einde van het eerste trimester als ook de ernst van 
misselijkheid en braken afneemt.  
 
Beleid sondevoeding∞ 
 

Tijd Voeding Pompstand 

Start 500 ml Nutrison Multi Fibre  Stand 42ml/uur 

Na 12 uur 1500 ml Nutrison Multi Fibre  Stand 63ml/uur 

Na 24 uur 
1500 ml handhaven en i.o.m. diëtiste indien mogelijk 
orale voeding uitbreiden 

Stand 63ml/uur 

∞wordt altijd gestart in overleg met de diëtiste 
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Psychosociaal:  
-  Patiënte en haar familie informeren over het beloop van de opname.  

-  Partner blijft niet slapen (opname Suite 15 of 20 = 2 pers. Kamer) 

-  Benadrukken van de noodzaak van shared decision making.  

-  Informatie vragen die noodzakelijk is om de komende 24 uur verantwoord door te komen: een korte   

   anamnese.  

-  Folder geven met informatie over hyperemesis gravidarum 

 

Anamnese  
- Na 24 uur opname wordt met de patiënte een anamnese afgenomen volgens de  

  gezondheidspatronen van Gordon om stress factoren die de emesis beïnvloeden vast te stellen of uit 
  te sluiten.  

- In overleg met de patiënte wordt aanvullende informatie gezocht ter ondersteuning van de anamnese.  

- Gezamenlijk met de patiënte wordt de conclusie getrokken welke stressfactoren een versterkende  

  invloed op de emesis hebben.  

- Met patiënte wordt haar copingstrategie besproken die zij kiest voor het oplossen van problemen of  

  verminderen van de stressfactoren (Formulier ingevuld, zie zorgpad).  

- Bij elke heropname consult Nurse Practitioner Psychiatrie, zonodig bij een eerste opname  

- Voor ontslag worden de verwachtingen van de patiënte ten aanzien van haar functioneren thuis en de  
  invloed op misselijkheid en/ of braken besproken.  
 

Registratie  
- Patiënten wordt aangeboden om een registratie bij te houden van hun misselijkheid en braken  

  gedurende enkele dagen of zolang als zij dit wensen (zie formulier zorgpad).  

- de misselijkheid wordt gescoord van 0 tot 10 en het braken in het aantal keren per dag.  

- Patiënten kunnen dit aanvullen met gegevens over de activiteit die ze aan het doen waren en/ of hun  

  gedachten of gevoelens.  

- Combinatie van deze gegevens zou inzicht kunnen geven in het verergeren of verminderen van de  
  klachten in relatie tot het denken, de activiteit of gevoelens.  
- Bij sommige patiënten wordt een patroon in de dag zichtbaar waardoor zij hun activiteiten beter  

  kunnen plannen.  

- De verpleegkundige en de patiënt evalueren de informatie verkregen uit de registratie.  

 

Ontslag en verder beleid  
- Wanneer er geen tekenen van dehydratie meer zijn, patiënten orale intake hebben en niet meer  
  afhankelijk zijn van intraveneuze anti-emetica kunnen zij naar huis worden ontslagen.  

 Patiënten wordt geadviseerd laagdrempelig contact op te nemen bij recidief- of 

verslechterende klachten om heropname te voorkomen. 

 Een poliklinische nacontrole wordt geregeld 

 Het medicamenteus beleid dat effectief is geweest totdat de patiënt volledig asymptomatisch 

was, wordt gedurende minstens 1 week gecontinueerd. Hierna kan gepoogd worden de 

medicatie te staken. Als de misselijkheid onverhoopt terugkeert wordt de medicatie hervat en 

gecontinueerd. 

 Medicatie kan in de overige gevallen meestal vanaf 16-20weken amenorroeduur gestaakt 

worden 

 Bij patiënten bij wie ernstige hyperemesis gravidarum persisteert in 2e en 3e trimester wordt 

vervolgen van maternaal gewicht en controle van de foetale groei geadviseerd. 

 

Prognose 
Misselijkheid en braken van de zwangerschap en hyperemesis gravidarum nemen af aan het einde 
van het eerste trimester, en verdwijnen bij de meeste patiënten bij een amenorroeduur van 16-
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20weken. 15-20% van de patiënten met hyperemesis gravidarum heeft klachten tot in het 3e trimester, 
5% heeft ten tijde van de bevalling nog misselijkheidsklachten. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek 
heeft geen negatieve effecten op de zwangerschap of het ongeboren kind aangetoond. De 
mogelijkheden om enteraal en parenteraal te voeden hebben maternale morbiditeit doen afnemen. 
Grote effecten worden wel gezien op het psychosociale welzijn van zwangeren. Geadviseerd wordt 
daarom om hier poliklinisch aandacht voor te hebben en zo nodig adequate hulp in te schakelen.  
 

COMPLICATIES  
- Vitaminedeficiëntie.  

- Ernstige hyperemesis kan leiden tot ernstige ondervoedingstoestand.  
 

BIJZONDERHEDEN  
- Bij psychosociale en/ of psychiatrische problematiek die de deskundigheid of de tijdsmogelijkheden  

  van verpleegkundigen te boven gaat kan verpleegkundige consultatie bij de psychiatrisch  

  verpleegkundige vragen of verwijzing naar het medisch maatschappelijk werk.  

- Als psychosociale en/ of psychiatrische problemen binnen het eigen vakgebied niet te behandelen  

  zijn is een psychiatrisch of psychologisch consult mogelijk.  

- Patiënte kan in het nazorgtraject met meerdere hulpverleners te maken krijgen waardoor  

  afstemmingsproblemen kunnen ontstaan.  

- Gezondheidspatronen van Gordon betreffen:  
1. gezondheidsbeleving en –instandhouding  

2. voeding en stofwisseling  

3. uitscheiding  

4. activiteiten  

5. slaap en rust  

6. cognitie en waarneming  

7. zelfbeleving  

8. rollen en relaties  

9. seksualiteit en voortplanting  

10. stressverwerking  

11. waarden en levensovertuiging  
 

BEGRIPPEN  
- Emesis = misselijkheid  

- Hyperemesis gravidarum = overmatig braken in de zwangerschap  

- Stress = een relatie tussen het individu en omgeving, die als bedreigend voor dan wel als  

  overschrijding van zijn of haar mogelijkheden wordt getaxeerd en daarmee het welzijn in gevaar  

  brengt (Lazerus en Folkman geciteerd door Verberk en Kuiper,1999, 15)  

- Coping = het proces waarmee iemand het hoofd biedt aan de door haar als belastend beoordeelde  
  eisen die de relatie persoon-omgeving stelt, alsmede de emoties die deze eisen oproepen  
 

BIJBEHORENDE DOCUMENTEN  
- Verpleegkundig dossier Asz  

- Klinisch pad hyperemesis  

- Voedingsadviezen diëtiste  

- Uitgebreide anamnese volgens Gordon  

- Registratieformulier betreffende het braken en de misselijkheid  

- Informatiefolder over hyperemesis gravidarum  
 

LITERATUUR  
- The management of Nausea and Vomiting of Pregnancy and Hyperemesis Gravidarum. Green-top  
  Guideline No. 69, June 2016, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
- Treatment and outcome of nausea and vomiting of pregnancy. Smith JA, Refuerzo JS, Fox KA.Up To  
  Date. Laatste review mei 2018, laatste update mei 2018. 
- Clinical features and evaluation of nausea and vomiting of pregnancy. Refuerzo JS, Smith JA, Fox  
  KA. Up To Date. Laatste review mei 2018, laatste update juni 2018.    
- Meyer K., (2004): Handboek Psychosomatiek: Hb uitgevers, Baarn  
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- Verberk, F., Kuiper, M de,. (1998): Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model: Van  

  Gorcum, Assen  

- McHaffie, H. E., in vertaling van Seunke W.H. (1993): Coping: een wezenlijk onderdeel van  

  verplegen: Verpleegkundig perspectief: 4: 50-62  

- Richtlijnen NVOG  

 

 
 

 

   

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hyperemesis gravidarum 

Anamnese 

-Obstetrische anamnese 
-Bijzonderheden huidige graviditeit 
-PUQE-score 
-Anamnese om andere pathologie 
uit te sluiten (buikpijn, mictie, 
infecties, drugs) 

Oriënterend onderzoek 

-TVE/TAE (vitaal? Mola? 
Meerling?) 
-Urine ketonen 
-Routine zwangerenlab, glucose, 
serum elektrolieten 
-Serologie (mits nog niet verricht) 
 

Aanvullend bij klinische opname: 

- Nierfunctie; ureum, creatinine 
- Volledig bloedbeeld 
- TSH-screen 
- ASAT, ALAT, g-GT, amylase, 
lipase, LD 
- Mg, Ca, Fosfaat 
- Vitaminestatus (B1, foliumzuur, 
B6) 
 

Differentiaal diagnose 

- Cannabinoïd hyperemesis 
syndroom 
- Meerling-/mola- zwangerschap 
- Pre-eclampsie, HELLP, acute fatty 
liver disease 
- Hyperparathyreoïdie 

Matige hyperemesis gravidarum 

- Eerstelijns beleid slaagt niet 

- PUQE-score<13 

 

Milde Hyperemesis Gravidarum 

- Nog geen beleid gestart 

- Poliklinisch beleid kan beter 

- PUQE-score <13, milde kliniek, 

geen gewichtsverlies 

 

Eerstelijns beleid 

- Vermijden van triggers 
- Adviezen bij intake 
- Overweeg poliklinisch 
inschakelen diëtiste 
- Start emesafene 3dd 1 supp 

Tweedelijns beleid (poliklinisch) 

- Kortdurende opname op BHU/ 
afdeling voor IV rehydratie 
- 2L Ringer’s lactaat over ~3uur 
- Suppletie elektrolieten (op 
indicatie) 
- Uitbreiden oraal anti-emetisch 
beleid 

Tweedelijns beleid (klinisch) 

Niet medicamenteus 

-Bedrust 
- Nuchter wegen 
- Cortonen controle 
- 24uur niets per os, na 24uur 
herstarten intake ondanks evt. 
Misselijkheid 
- Na 48uur opname persisteren 
braken of geen intake; diëtiste 
inschakelen voor sondevoeding 
Medicamenteus 

- IV rehydratie; 3L glucose/zout 
/24uur 
- Thiamine 1dd 100mg gedurende 
2-3dagen 
- Dagelijks urinecontrole op 
ketonen, op indicatie Na/K 
vervolgen 
- Uitbreiden anti-emetisch beleid 

Ernstige hyperemesis 

gravidarum 

-PUQE>13 

-Niet binnenhouden van orale anti-
emetica 
- Persisterende ketonurie/ 
gewichtsverlies ondanks adequate 
therapie met orale anti-emetica 
-Comorbiditeit die door 

hyperemesis nu onvoldoende 

behandeld kan worden  

 

Poliklinische controles 

- Poliklinische  nacontrole afspreken 
- Laagdrempelig contact bij recidief klachten (PM herhalen IV-rehydreren) 
-Medicamenteus beleid dat effectief is geweest tot patiënte volledig asymptomatisch 
was, gedurende 1 week continueren. Daarna pogen te stoppen.  
- Medicatie kan in andere gevallen vaak bij amenorroe 16-20 weken gestaakt worden 
- Bij persisteren hyperemesis in 2e en 3e trimester, vervolgen maternaal gewicht en 
foetale groei  
- Aandacht voor psyche en evt. Inschakelen psychiatrisch verpleegkundige, MMW 
 

Onvoldoende effect Onvoldoende effect Effect Effect 

Definitie = Ernstige, 
langdurige misselijkheid en 

braken tijdens de 
zwangerschap, geassocieerd 

met >5% gewichtsverlies, 
dehydratie en 

elektrolietstoornissen 

Geen Hyperemesis gravidarum? 

- Vervolg beleid op basis van 
waarschijnlijkheidsdiagnose 
inzetten 
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Inleiding 
Een voedingsdagboek is een handig hulpmiddel om gedetailleerd bij te houden wat je op een dag hebt 
gegeten. Wanneer je het niet op zou schrijven, maar het later zou navragen blijkt dat er vaak dingen 
worden vergeten. Bijvoorbeeld; een kaakje even snel tussendoor etc. 
Nu is het om sondevoeding af te kunnen bouwen belangrijk om goed inzicht te hebben in de 
hoeveelheid ‘gewone’ voeding die op een dag wordt gebruikt. Om een goed beeld te krijgen van de 
hoeveelheid geconsumeerde voeding is het handig een voedingsdagboek bij te houden. De diëtist kan 
aan de hand van dit voedingsdagboek een goed afgestemd advies geven. 
 

Hoe in te vullen? 

Een voedingsdagboek is handig, maar moet om bruikbaar te zijn wel volledig worden ingevuld. 
Een aantal tips bij het invullen van een voedingsdagboek zijn: 

 Vul de lijst zo snel mogelijk na een eet- of drinkmoment in. Wanneer de lijst een paar uur later 
ingevuld wordt is de kans groter dat er dingen vergeten worden. 

 Noteer bij de broodmaaltijden ook het beleg en eventuele toevoegingen (bijvoorbeeld een 
tomaat of een beetje ketchup op kaas) of vervangers (indien u geen brood kan eten). Geef 
verder ook aan op de lijst of u wel of geen boter gebruikt. 

 Noteer al het drinken op de lijst. Geef bij koffie en thee ook aan of er melk of suiker wordt 
gebruikt. 

 Geef op de lijst duidelijk aan of er wel of niet gebraakt is. 
 

Uitleg 
Zwangerschapsmisselijkheid komt vooral voor in de eerste drie tot vier maanden van de 

zwangerschap. 

Veranderde hormoonspiegels worden vaak als oorzaak genoemd. 

De hormonen verslappen de maag- en darmspieren met als gevolg een vertraagde doorgang van 

voedsel. 

Het feit dat het voedsel langer dan normaal in de maag blijft, verergert het gevoel van misselijkheid. 

Door de veranderde hormoonspiegels kan uw smaak en geur ook veranderen, waardoor u misselijk 

kan worden. 

 

Een lege maag en een tekort aan voedingsstoffen, met name koolhydraten, kunnen uw misselijkheid 

verergeren. Door een tekort aan koolhydraten daalt uw bloedsuikerspiegel in het bloed, waardoor 

misselijkheid optreedt. 

 

Koolhydraten 

Koolhydraten zijn de hoofdbrandstof van ons lichaam. Zij leveren de energie om in het dagelijks leven 

te functioneren. 

Koolhydraten is een verzamelnaam voor zetmeel, vruchtensuiker, melksuiker en suiker. 

Zetmeel zit in brood en broodproducten, aardappels, rijst, pasta’s en peulvruchten. 

Melksuiker zit in melk, karnemelk, yoghurt en kwark 

Vruchtensuiker zit in fruit en vruchtensappen 

Suiker zit o.a. in snoep, frisdrank, toetjes, ijs, gebak, koek en zoet beleg. 
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Richtlijnen om de zwangerschapsmisselijkheid te verminderen 

1. Iedere 2 a 3 uur kleine maaltijden eten die veel koolhydraten bevatten. 

2. De koolhydraten goed over de dag verdelen om uw bloedsuikerspiegel op peil te houden. 

3. Als het eten van een warme maaltijd niet lukt, kunt u deze vervangen door een broodmaaltijd. 

4. Geen vette en/of gefrituurde maaltijden eten, omdat ze langer in uw maag blijven 

5. Voldoende drinken, elk uur 50-100 ml. 

6. Bij misselijkheid gaat het beter als u koude dranken drinkt. 

7. U kunt water vervangen door sap of limonade 

8. Vermijd eten en geuren, waar u misselijk door wordt. 

Voorbeeld van een dagmenu 

Ontbijt: 

 1 beschuit of cracker met margarine 

 Zoet beleg 

 Schaaltje vla of yoghurt, eventueel met suiker 

 Kopje thee of glas melk 

Tussendoor: 

 Glas limonadesiroop 

 Plakje ontbijtkoek of enkele biscuits 
 
Lunch 

 1 beschuit of cracker met margarine 

 Zoet beleg 

 Schaaltje vla of yoghurt, eventueel met suiker 

 Kopje thee of glas melk 
 
Tussendoor: 

 Glas limonade of thee of een waterijsje 

 Schaaltje magere vruchtenkwark 

 
Warme maaltijd: 

 Vetarme ongebonden soep of bouillon 

 ¼ portie aardappelen of rijst 

 ¼ portie groente 

 ½ portie vlees, kip of vis 

 ½ portie jus 

 Een schaaltje appelmoes 
 
Tussendoor 

 Glas limonade of kopje thee 

 Schaaltje vla of yoghurt, eventueel met suiker 
U kunt aan de thee, vla of yoghurt 3 maatschepjes Fantomalt toevoegen. Fantomalt is smaakloos en 
geurloos. 
Het is bij apotheek en drogist verkrijgbaar en is een poeder op basis van koolhydraten. 
 
Gebruik ook dagelijks een vitaminepreparaat, wat geschikt is voor zwangeren. 
 
 
Uit ervaringen van andere patiënten weten we dat ze niet op ieder moment van de dag evenveel 
klachten hebben en dat er soms een patroon in de dag te herkennen is. 
De tijd dat uw klachten het minst zijn, zijn het meest geschikt om te eten en te drinken en om iets te 
doen wat u leuk vindt. 
 
Om inzicht in uw klachten te krijgen, kunt u bijhouden: 
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- Op welke tijdstippen van de dag uw klachten het heftigst of het minst zijn. 
- Bij welke activiteit wordt u meer misselijk en wat maakt het minder. 
- Welke gedachten hebben eventueel invloed op uw misselijkheid en/of braken. 

 
De score kan u helpen om uit te proberen hoe u zich prettiger kan gaan voelen. 

 
Hoe vaak u per dag een score noteert, hangt af van de ernst van de klachten, wat u op kunt brengen 
en hoeveel inzicht u al in uw klachten heeft.  
Gun uzelf daarom ook wat tijd om ervaring op te doen met het scoren, dan merkt u vanzelf wat voor u 
zinvol is. 
 
 

Datum: 
Moment/ tijd Product Portie (bijvoorbeeld 

1 glas, 1 beker etc.) 

Wel/ niet 

gebraakt 

Ontbijt  
.......... uur 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    

Tussendoor ’ s 

morgens 
………. uur 

   

 
………. uur 

   

 
………. uur 

   

    

Middagmaaltijd 
………. uur 

 
 

  

 

 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    

Tussendoor ‘s 

middags 
……….. uur 

   

 
……….. uur 

   

 
……….. uur 

   

    

Avondmaaltijd    
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……… uur 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  
 

  

In de loop van 

de avond 
……… uur 

   

Datum: 
Moment/ tijd Product Portie (bijvoorbeeld 

1 glas, 1 beker etc.) 

Wel/ niet 

gebraakt 

Ontbijt  
.......... uur 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    

Tussendoor ’ s 

morgens 
………. uur 

   

 
………. uur 

   

 
………. uur 

   

    

Middagmaaltijd 
………. uur 

 
 

  

 

 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    

Tussendoor ‘s 

middags 
……….. uur 

   

 
……….. uur 

   

 
……….. uur 

   

    

Avondmaaltijd    
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……… uur 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  
 

  

In de loop van 

de avond 
……… uur 
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