Artsenwijzer Diëtetiek

Hyperemesis gravidarum
volwassenen
Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:
▪ na het stellen van de diagnose.
Relevante gegevens voor de diëtist:
▪ diagnose: hyperemesis gravidarum, eventuele comorbiditeit
▪ symptomen: misselijkheid, excessief braken, gewichtsverlies, dehydratie, ketonurie, elektrolytstoornissen
▪ laboratoriumgegevens: natrium, kalium, fosfaat, magnesium, glucose
▪ medicatie: anti-emetica
▪ overig: lengte, gewicht(sverloop), zwangerschapsduur, tijdsduur braken, voorgeschiedenis (hyper)emesis, gebruik vitamine /
mineralensupplement, gebruik alternatieve middelen en/of behandelingen zoals gember of accupunctuur.
Doelstelling behandeling diëtist:
▪ na intraveneuze dehydratie en herstel van vocht- en elektrolytendysbalans en ketosis
▪ verbeteren van de voedingstoestand
▪ verminderen van klachten als misselijkheid en braken
▪ bereiken van normale gewichtstoename voor zwangere
Dieetkenmerken:
▪ een volwaardige voeding conform behoefte tijdens de zwangerschap
▪ energie: basaalmetabolisme (Harris & Benedict) + toeslagen
▪ eiwit(verrijkt): 0,9 tot-1,5 g/kg actueel lichaamsgewicht
▪ voldoende vocht:1500 tot 2000 ml per dag
▪ frequente, kleine maaltijden naar tolerantie, zo nodig aangevuld met drinkvoeding
▪ sondevoeding via een neus/maagsonde, neus/duodenumsonde of zo nodig een neus/jejunumsonde indien de orale voeding
▪ 1-2 dagen na het stellen van de diagnose nog niet voldoende is.
Behandeltijd:
▪ zorgniveau 2, zie ‘werkwijze diëtist’.
Bijzonderheden:
▪ hervoeden kan leiden tot het refeedingsyndroom.
▪ adviseer een vitaminen- en mineralensupplement specifiek voor zwangeren totdat een volwaardige orale voeding bereikt is
▪ adviseer 400 mg tot de 8e week in de zwangerschap
▪ adviseer 10 µg vitamine D tijdens de gehele zwangerschap. Vitaminen- en mineralen supplement specifiek voor zwangeren
▪ bevatten doorgaans 10 µg vitamine D.
▪ totale parenterale voeding heeft niet de voorkeur wegens risico’s op complicaties
▪ enterale voeding bevordert de tolerantie van herstart van normale voeding
▪ aandacht voor gebitsverzorging
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