
 

 
Bij elke zwangerschap is er een risico van 10 tot 15 % op een miskraam en 
een risico van 2 tot 4 % op het krijgen van een baby met een aangeboren 
afwijking. Onderstaande informatie gaat over de vraag of deze risico’s groter 
worden door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Overleg het gebruik 
van geneesmiddelen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding altijd met 
uw verloskundige, arts of apotheker. 
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Zwangerschapsmisselijkheid en braken 
 
 
Wat is zwangerschapsmisselijkheid en braken? 
Dit zijn klachten van misselijkheid en braken tijdens 
de zwangerschap waarvoor geen andere oorzaak is 
dan de zwangerschap zelf. Vaak wordt gesproken 
over ochtendmisselijkheid, maar dit is verwarrend 
want de misselijkheid is dikwijls de hele dag en 
meestal in vlagen aanwezig. 
Zwangerschapsmisselijkheid komt heel veel voor. 
Meer dan de helft van alle zwangere vrouwen heeft 
er last van. De oorzaak is niet geheel duidelijk, 
maar mogelijk spelen de hormoon-veranderingen 
tijdens de zwangerschap  een rol. De klachten 
beginnen voor de 9e week en verdwijnen meestal in 
de 3e of 4e maand. De misselijkheid en het braken 
kunnen verminderen door leefstijl- en 
dieetadviezen. Medicatie is gelukkig vaak niet 
nodig. Soms zijn de klachten zo hevig dat er wel 
geneesmiddelen worden voorgeschreven.   
Een kleine groep zwangere vrouwen houdt de 
klachten de hele zwangerschap. Kunt u door de 
misselijkheid en het braken niet meer eten, slapen 
of functioneren,  bespreek dit dan met uw 
verloskundige, huisarts of gynaecoloog. 
  
Wat is hyperemesis gravidarum ? 
De meest ernstige vorm van zwangerschaps-
misselijkheid wordt hyperemesis gravidarum 
genoemd. Bij hyperemesis gravidarum moet u zo 
vaak en ernstig braken, dat het leidt tot 
gewichtsverlies en uitdroging. Specialistische 
behandeling is dan nodig.  
 
Is zwangerschapsmisselijkheid en braken 
schadelijk voor mijn kind?  
Als u een deel van uw eten en drinken binnen kunt 
houden, dan loopt uw kind geen risico. Probeer in 
kleine porties gevarieerd te eten en regelmatig 
kleine hoeveelheden te drinken. Uw kind kan uit uw 
reserves voldoende voedingsstoffen halen om goed 
te groeien en zich te ontwikkelen.  
 
Heb ik door zwangerschapsmisselijkheid en 
braken meer kans om een miskraam te krijgen? 

Er is geen verhoogde kans op een miskraam bij het 
optreden van zwangerschapsmisselijkheid en 
braken. 
  
Welke geneesmiddelen zijn er tegen 
zwangerschapsmisselijkheid?  
Als leefstijl- en dieetmaatregelen niet helpen, kan  
een geneesmiddel worden voorgeschreven. De 
meest gebruikte middelen zijn: 

• meclozine (Suprimal®) 

• meclozine in combinatie met pyridoxine, 
(Emesafene®) 

• cyclizine 

• metoclopramide (Primperan®) 
Meclozine en cyclizine zijn vrij verkrijgbare 
geneesmiddelen. Emesafene® en metoclopramide 
zijn alleen op recept verkrijgbaar. Metoclopramide 
mag alleen kortdurend , maximaal 5 dagen, gebruikt 
worden. 
 
Geeft gebruik van een van deze geneesmiddelen 
een risico voor mijn ongeboren kind? 
Wetenschappelijk onderzoek en ruime ervaring met 
het gebruik van meclozine, Emesafene®, cyclizine 
en metoclopramide bij zwangerschapsmisselijkheid 
laat geen verhoogd risico zien op aangeboren 
afwijkingen of andere nadelige effecten bij het kind. 
Met meclozine is in de praktijk de meeste ervaring 
en daarom heeft dit middel de  voorkeur.  
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pREGnant 
Deel uw ervaring met geneesmiddelgebruik tijdens 
de zwangerschap! Hoe meer vrouwen meedoen, 
hoe meer informatie we krijgen over de veiligheid 
van geneesmiddelen in die belangrijke periode. 
Doet u ook mee? Zie www.pregnant.nl. 
 


