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De overgang van papier naar digitaal nadert zijn voltooiing. 
Website met gratis fulltext-artikelen draait op volle toe-
ren. Ca. 5.000 lezers meldden zich aan via www.ge-bu.nl 
voor ‘NU-in-het-Ge-Bu’ met samenvattingen en links naar 
gepubliceerde artikelen. Het ad-interim-hoofdredacteur-
schap van Frans Helmerhorst zit er op. Vernieuwingen bij 
Wetenschappelijke adviesraad (WAR), Redactiecommis-
sie en Redactieteam blijken inspirerend! Tot slot herdenkt 
het Ge-bu het overlijden van Pim van Aken, bestuurslid 
vanaf 2009, en Jacques Baart, recent nog WAR-lid.

Het is voorjaar 2018. De geheel vernieuwde website van 
het Ge-Bu www.ge-bu.nl draait op volle toeren. Artike-
len zijn met allerlei gebruikersvriendelijke digitale knop-
pen simpel online te lezen, maar ook als PDF-bestand 
te downloaden of af te drukken. Meer dan 5.000 lezers 
hebben zich intussen via www.ge-bu.nl aangemeld voor 
de gratis digitale nieuwsbrief ‘NU-in-het-Ge-Bu’. In deze 
per email verstuurde brief staan korte samenvattingen van 
alle recent gepubliceerde artikelen met directe links naar 
het volledige artikel. Lezers van het Medisch Contact en 
het Pharmaceutisch Weekblad ontvangen met enige re-
gelmaat een papieren versie van ‘NU-in-het-Ge-Bu’. Meer 
inspirerende betrokkenheid van de Wetenschappelijke 
Adviesraad en de personele vernieuwingen bij Redactie-
commissie en Redactieteam zijn de moeite van het ver-
melden waard. Al bij al hopen en verwachten we op deze 
manier het Ge-Bu als tijdschrift met zijn onafhankelijke 
informatie over geneesmiddelen en medische hulpmidde-
len als gratis toegankelijk medium te behouden en verder 
uit te bouwen. We streven hierbij naar maximale bekend-
heid onder onze doelgroep: alle artsen en apothekers in 
Nederland en zij die hiervoor in opleiding zijn. Medische 
studenten, bijvoorbeeld, lijken weinig weet te hebben van 
het bestaan van het Ge-Bu, terwijl anderen het Ge-Bu met 
haar uitgebreide archief juist wel weten te vinden voor na-
scholingen, presentaties en publicaties.

De overgang van papier naar digitaal is bijna voltooid, ook 
mede dankzij de inzet van velen achter de schermen. Als 
Redactieteam zijn we er erg tevreden mee. Het realise-
ren van een eenduidige digitale opmaak vergt nog wel wat 
extra inspanningen. Kleine veranderingen wat betreft de 
lay-out sluiten we in de komende tijd niet uit.

Al die nieuwe ontwikkelingen maakten dat we misschien in 
gebreke zijn gebleven om aandacht te geven aan een aantal 
meer persoonlijke aangelegenheden. Het is geen excuus, 
maar een verklaring. Graag willen we in dit verband nog een 
moment stil staan bij het overlijden van Pim van Aken op 6 
maart na een kort ziekbed. Pim was tot voor hij ziek werd 
vanaf 2009 lid van het bestuur, laatstelijk als secretaris. 
Ook aandacht voor Jacques Baart, die 19 maart plots over-
leed, nadat hij nog maar net als kaakchirurg afscheid had 
genomen van de Wetenschappelijke Adviesraad. Wij zullen 
hun toewijding aan het Ge-Bu niet vergeten.

Traditiegetrouw worden aan het begin van het jaar alle 
auteurs en referenten bedankt voor hun bijdragen aan 
het Ge-Bu van het afgelopen jaar. Dat is er helaas ook 
bij ingeschoten. Zonder hun inspanning is het realiseren 
van een tijdschrift als het Ge-Bu onmogelijk! Dus, u allen 
alsnog hartelijk dank!

Dank ook aan Frans Helmerhorst, die gestopt is als hoofd-
redacteur ad interim. Hij heeft bergen werk verzet inhou-
delijk, maar met name ook organisatorisch. We zijn blij met 
zijn bereidheid om nog enkele maanden als ‘klusjesman’ 
aan te blijven. 

Welkom aan Sanne van der Heijden, apotheker, die be-
gonnen is als redacteur met als eerste aandachtsveld me-
dische hulpmiddelen, en welkom aan de nieuwe leden van 
de redactiecommissie Feikje van Stiphout, in opleiding tot 
internist met differentiatie ouderengeneeskunde en klini-
sche farmacologie, Melvin Lafeber, internist in opleiding 
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met differentiatie vasculaire geneeskunde en klinische 
farmacologie, en Lisanne Krens, ziekenhuisapotheker. 
Als laatste een felicitatie voor Boris van Wijk, apotheker, 
die als nieuwe voorzitter van de Redactiecommissie is be-
noemd.

Het Ge-Bu is meer dan 50 jaar jong door onafhankelijk 
te blijven van de farmaceutische industrie en producenten 
van medische hulpmiddelen. Met alleen de Nederlandse 
overheid als sponsor en een beperkt aantal betaalde abon-
nementen blijft dit haalbaar, zeker met de onophoudelijk 
inspirerende inbreng van hooggekwalificeerde personen 
in Bestuur, Wetenschappelijke Adviesraad, Redactiecom-
missie en Redactieteam. De toekomst ziet er goed uit!

Het voorjaar loopt op zijn eind. De zomer kan 
 beginnen!

Namens het Redactieteam,

Hein Janssens, hoofdredacteur

Gezocht:

Leden voor de Wetenschappelijke Advies Raad 
(WAR) van het Geneesmiddelenbulletin

Zie vacature op pagina 36
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MISSELIJKHEID EN BRAKEN 
TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

dr H.I.J. Wildschut, Prof. dr F.M. Helmerhorst

In Nederland is het combinatiepreparaat meclozine/
pyridoxine het enige geneesmiddel dat officieel is ge-
registreerd voor de behandeling van misselijkheid en 
braken in de zwangerschap. Daarnaast heeft gember als 
zelfzorgproduct een opvallende plaats als behandeloptie 
in de NHG-Standaard ‘Zwangerschap en kraamperiode’. 
Maar er is nauwelijks bewijs uit gerandomiseerde place-
bogecontroleerde onderzoeken voor werkzaamheid van 
farmacotherapie bij zwangerschapsmisselijkheid en bra-
ken. Dat geldt ook voor geneesmiddelen bij ‘echte’ hy-
peremesis gravidarum. Bewijs ontbreekt eveneens voor 
niet-medicamenteuze maatregelen, ingezet als eerste 
behandeloptie. Maar gebrek aan bewijs is geen argu-
ment om therapeutisch niets te doen. Het zou voorbij-
gaan aan de vaak forse hinder van de klachten. Leefre-
gels en geruststelling over het meestal zelflimiterende 
karakter en het ontbreken van risico’s zijn aanbevelings-
waardig, mits geen hyperemesis gravidarum met moge-
lijke gevolgen voor moeder en kind. Daarvoor is verwij-
zing naar de tweede lijn nodig, waar medicamenteuze 
behandeling toegepast wordt op grond van het ‘maxi-
maal beschikbare bewijs’.

Plaatsbepaling
• Bij misselijkheid en braken tijdens zwangerschap 

wordt onderscheid gemaakt tussen fysiologische 
emesis gravidarum, hyperemesis gravidarum (ernsti-
ge misselijkheid met aanhoudend braken) en misse-
lijkheid of braken ten gevolge van een onderliggende 
ziekte.

• Aan de hand van recent verschenen systematische 
literatuuroverzichten wordt in dit artikel de balans 
opgemaakt van de werkzaamheid en risico’s van ge-
neesmiddelen, die in Nederland geregistreerd zijn of 
een off-labelindicatie hebben voor de behandeling 
van misselijkheid en braken tijdens zwangerschap.

• Er is in Nederland slechts één officieel geregistreerd 
geneesmiddel voor de behandeling van misselijkheid 
en braken tijdens de zwangerschap, namelijk mec-
lozine gecombineerd met pyridoxine (vitamine B6). 
Er zijn in Nederland geen geneesmiddelen speciaal 
geregistreerd voor de behandeling van hyperemesis 
gravidarum.

• De NHG-Standaard ‘Zwangerschap en kraamperiode’ 
stelt dat bij matige klachten gember kan worden ge-
adviseerd. Bij ernstige klachten adviseert deze stan-
daard meclozine als eerste keuze en metoclopramide 
als tweede keuze. Voor beide geneesmiddelen geldt 
dat de toepassing off label is. 

• Er bestaat in Nederland geen richtlijn voor de behan-
deling van hyperemesis gravidarum.

• Van geen enkel geneesmiddel, getest in placeboge-
controleerd onderzoek, is afdoende bewijs gepubli-

ceerd over een klinisch relevante werkzaamheid bij 
het verminderen van misselijkheid en braken in de 
zwangerschap.

• Vanwege het ontbreken van bewijs over effectiviteit is 
er geen plaats voor geneesmiddelen bij de behande-
ling van (fysiologische) emesis gravidarum, noch in de 
eerste noch in de tweede lijn.

• Bij hyperemesis gravidarum zal de vrouw meestal 
worden doorverwezen naar de tweede lijn, omdat er 
meer risico’s zijn voor moeder en kind.

• Er is geen placebogecontroleerd onderzoek met  be-
wijs over effectiviteit van medicamenteuze behande-
ling bij hyperemesis gravidarum.

• Medicamenteuze behandeling bij hyperemesis gra-
vidarum in de tweede lijn wordt toegepast op grond 
van het ‘maximaal beschikbare bewijs’. Nederlandse 
richtlijnen ervoor zijn niet gepubliceerd.

• Therapeutisch niets doen vanwege ontbreken van een 
werkzame behandeling gaat voorbij aan de forse hin-
der die misselijkheid en braken kunnen geven in het 
dagelijks leven van de zwangere vrouw. Geruststelling 
(meestal zelflimiterend en zelden risico’s) en leefre-
gels met adviezen over rust en voeding zijn dan aan te 
bevelen, hoewel ook daarvoor geen evidence bestaat.

Inleiding
Bij naar schatting 50 tot 85% van de zwangere vrouwen 
gaat de eerste helft van de zwangerschap gepaard met 
misselijkheid en braken (emesis gravidarum).1-3 Deze 
klachten kunnen in de meeste gevallen als een fysiolo-
gisch verschijnsel worden beschouwd. De symptomen be-
ginnen dan vaak bij een zwangerschapsduur van vier tot 
acht weken en duren gewoonlijk tot ongeveer de zestien-
de week van de zwangerschap.4 De meeste vrouwen red-
den het deze periode zonder medische behandeling. Rond 
de twintigste week van de zwangerschap zijn de klachten 
meestal geheel verdwenen. Het klinische beloop corre-
leert met de spiegel van het zwangerschapshormoon hu-
maan choriongonadotrofine (HCG). De spiegel van HCG 
neemt af na de tiende zwangerschapsweek en is rond de 
zestiende week sterk gedaald.5 Vermoed wordt dat mis-
selijkheid en braken tijdens zwangerschap het gevolg zijn 
van een combinatie van biologische, fysiologische, psy-
chologische en sociaal-culturele factoren.1-2

Hyperemesis gravidarum wordt gekenmerkt door aan-
houdend braken tijdens het eerste trimester van de zwan-
gerschap en kan gepaard gaan met gewichtsverlies, de-
hydratie, elektrolytstoornissen en ketonurie.2 In 0,3 tot 1% 
van de zwangere vrouwen wordt de diagnose hypereme-
sis gravidarum gesteld.1 Predisponerende factoren voor 
hyperemesis gravidarum zijn een eerder doorgemaakte 
hyperemesis gravidarum, meerlingzwangerschap, mola-
zwangerschap, jonge leeftijd, nullipariteit, lage sociaaleco-
nomische status, niet-Westerse achtergrond, druggebruik, 
pre-existente hypertensie, diabetes mellitus en een psy-
chiatrische voorgeschiedenis.2

Hyperemesis gravidarum werd in een meta- 
analyse geassocieerd met een iets groter risico op 
een laag  geboortegewicht (<2500 gram) (OR 1,42; 
95% BI=1,27-1,58) en vroeggeboorte (<37 weken)  
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(OR 1,32; 1,04-1,68).4 Er is geen aantoonbare asso-
ciatie tussen hyperemesis gravidarum en aangeboren 
afwijkingen van het kind. De langetermijneffecten van 
hyperemesis gravidarum op gezondheid en welzijn van 
het kind zijn niet bekend.4

Begint het braken na het eerste trimester van de 
zwangerschap of houdt het na de twintigste week nog 
aan, dan kan dat wijzen op een achterliggende somati-
sche oorzaak, zoals gastro-intestinale infecties, urineweg-
infecties, neurologische aandoeningen, diabetes mel-
litus type 1, eetstoornissen, chronisch medicatiegebruik 
of pre-eclampsie.2,6-7  Behandeling zal zich dan als eerste 
moeten richten op de primaire oorzaak. Dit valt buiten het 
bestek van dit artikel.

Aan de hand van recent verschenen systematische 
literatuuroverzichten wordt in dit artikel de balans opge-
maakt van de werkzaamheid en risico’s van de in Neder-
land geregistreerde geneesmiddelen voor de behande-
ling van misselijkheid en braken tijdens zwangerschap 
(emesis gravidarum) of hyperemesis gravidarum of daar-
voor een off-labelindicatie hebben.8 Alleen gerandomi-
seerde onderzoeken worden besproken en hierbij gaan 
placebogecontroleerde onderzoeken vooraf aan onder-
zoeken met een actieve controlebehandeling. Tot slot 
worden deze afwegingen gespiegeld aan de bestaande 
richtlijnen.

Hoewel geen geneesmiddel, maar alleen als zelfzorg-
product te koop, wordt wel de werkzaamheid van gember 
besproken omdat het een vooraanstaande positie inneemt 
in de richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard ‘Zwan-
gerschap en kraamperiode’. Voor de leesbaarheid zal 
het hierna wel als ‘geneesmiddel’ worden besproken. De 
NHG-Standaard is de enige richtlijn in Nederland die art-
sen adviseert hoe om te gaan met misselijkheid en braken 
bij zwangerschap.

Geneesmiddelen bij misselijkheid en braken 
(emesis gravidarum)
In een Cochrane systematisch literatuuroverzicht werden 
gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken ingesloten 
naar de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behan-
deling van vrouwen met klachten van misselijkheid en bra-
ken tijdens de eerste twee weken van de zwangerschap 
(excl. hyperemesis gravidarum).10 De primaire uitkomst-
maat was vermindering of het verdwijnen van de genoem-
de klachten, gemeten met een gevalideerde schaal (zie 
kader). In totaal werden 41 onderzoeken ingesloten. Door 
de heterogeniteit van de onderzoeken was het niet mo-
gelijk om samengestelde resultaten van de onderzoeken 
weer te geven.10 

Placebogecontroleerde onderzoeken

Gember
Gember is een voedingsmiddel en is als zelfzorgproduct te 
koop. In de NHG-Standaard ‘Zwangerschap en kraampe-
riode’ wordt dit middel echter aangegeven als één van de 
eerste behandelopties bij matig ernstige klachten.11 Er zijn 
geen gegevens bekend over de mogelijke schadelijkheid 
voor het ongeboren kind.

Het meten van de ernst van misselijkheid en 
braken
Voor de primaire uitkomstmaat, stoppen of ver-
minderen van misselijkheid en braken, werden in 
de besproken onderzoeken gevalideerde schalen 
gebruikt.

Rhodes-index
De ‘Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Ret-
ching’ is verdeeld in drie sub-schalen voor misse-
lijkheid en braken. De schaal heeft acht onderdelen 
en meet de ernst en het ongemak veroorzaakt door 
deze klachten. De score van deze schaal varieert van 
8 tot 40, van geen klachten tot maximale klachten. 
Vanaf een score van 33 wordt gesproken van ern-
stige klachten.3-4 

PUQE
Een kortere vragenlijst (Pregnancy-Unique Quan-
tification of Emesis and Nausea (PUQE) is ontwik-
keld door het Canadese Motherisk Programma.9 
De PUQE-vragenlijst bestaat uit drie subschalen 
die de klachten misselijkheid, braken en kokhal-
zen in de afgelopen 12 uur meten. De symptomen 
worden gemeten op een vijfpunts Likertschaal, en 
de uitkomst varieert van 3 tot 15 (geen klachten 
tot maximale klachten). Vanaf 13 wordt gespro-
ken van ernstige klachten. De uitkomsten van de 
PUQE-vragenlijst zijn sterk gecorreleerd met de 
Rhodes Index.9 

VAS
In een aantal onderzoeken scoorden patiënten hun 
klachten op een ‘Visual Analoque scale’ (VAS). Deze 
schaal loopt meestal van 0 tot 100 mm (geen klach-
ten tot maximale klachten).

De werkzaamheid van gember ten opzichte van place-
bo werd bekeken in een systematisch literatuuroverzicht 
waarin zeven onderzoeken werden ingesloten.10 De resul-
taten van deze onderzoeken staan vermeld in tabel 1.

De auteurs van het systematische literatuuroverzicht 
uit de Cochrane-bibliotheek concludeerden op basis van 
deze onderzoeken dat gember waarschijnlijk een gun-
stig effect heeft op misselijkheid en braken tijdens de 
zwangerschap, maar dat het bewijs beperkt is en niet 
eenduidig.10 

Hydroxyzine
Hydroxyzine is een antihistaminicum van de eerste 
generatie. Het heeft een sterk anticholinerge en sterk 
sederende werking. Het is in Nederland geregistreerd 
voor de behandeling van jeuk en spanning met angst-
gevoelens en niet voor misselijkheid en braken.8 Hy-
droxyzine wordt in de NHG-Standaard ‘Zwangerschap 
en kraamperiode’ niet aangeraden als eerstekeuzebe-
handeling. De Teratologie Informatie Service (TIS) van 
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 bijwerkingencentrum Lareb geeft aan dat hydroxyzine bij 
gebruik als middel bij allergische aandoeningen veilig is 
tijdens het eerste trimester van de zwangerschap, maar 
raadt aan bij voorkeur een niet-sederend geneesmiddel 
te gebruiken.19 

Hydroxyzine lijkt effectief, maar deze conclusie is 
slechts gebaseerd op één oud en relatief klein onderzoek 
met een effectmaat gebaseerd op een niet-gevalideerde 
schaal (tabel 2).20

Meclozine
Meclozine is eveneens een antihistaminicum van de eer-
ste generatie. Het heeft een zwak sederende, en zwak 
anticholinerge werking en heeft een sterk anti-emetische 
werking. Het is in 1966 in Nederland als combinatie-
product meclozine/pyridoxine (vitamine B6) ( Emesafene®) 
geregistreerd voor misselijkheid en braken tijdens de 
zwangerschap.8 Meclozine zonder pyridoxine is in de 
NHG- Standaard ‘Zwangerschap en kraamperiode’ de eer-
ste keus bij de medicamenteuze behandeling.11 De TIS 

geeft aan dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat anti-
histaminica het risico op aangeboren afwijkingen verho-
gen. De TIS geeft de voorkeur aan meclozine omdat met 
het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap ruime 
ervaring is opgedaan.19 

Voor meclozine bij misselijkheid en braken tijdens de 
zwangerschap is geen onderzoek opgenomen in één van 
de systematische literatuuroverzichten.10,21-22 Er is slechts 
één gerandomiseerd en dubbelblind onderzoek gevonden 
waarin meclozine wordt vergeleken met placebo.23 Dit on-
derzoek dateert uit 1962. Vijf van de 34 patiënten in de 
placebogroep rapporteerden een goede verbetering ten 
opzichte van 28 van de 41 vrouwen uit de meclozinegroep, 
een significant verschil (95% BI wordt niet vermeld). In 
hetzelfde onderzoek werd ook een groep opgenomen 
die meclozine gecombineerd met pyridoxine gebruikten. 
22 van de 35 vrouwen in de combinatiegroep rapporteer-
den een goede verbetering. Dit verschil was statistisch 
significant ten opzichte van placebo, maar niet ten opzich-
te van meclozine.23 

Tabel 1: Resultaten van onderzoek naar de werkzaamheid van gember ten opzichte van placebo.

Onderzoek Dosering 
gember

aantal 
patiënten

gebruikte effectmaat moment van 
de meting (na 

aanvang van de 
behandeling)

resultaat hydroxyzine vs. 
placebo (95% BI)*

Basirat 200912 4 dd 500 mg gem-
berpoeder  
(in koekjes)

62 gemiddelde verschil in afname 
VAS

verbetering klachten (beter of 
veel beter t.o.v. niet veranderd)

4 dg. GV** 0,03 (-0,88-0,94) (NS***) 

RR**** 1,25 (0,96-1,63) (NS)

Keating 200213 4 dd 250 mg gember 
in siroop

26 ‘lichte afname in misselijkheid’ 
(<4 pt)

aantal vrouwen met braak-
klachten

9 dg. 

6 dg.

RR 0,29 (0,10-0,82) 

RR 0,42 (0,18-0,98)

Modares 201214 2 dd 500 mg 
gemberpoeder in 
capsules

70 gemiddelde verschil in afname 
Rhodes Index

1 wk. GV 4,19 (1,73-6,65)

Mohammadbeigi 
201115

3 dd 200 mg gembe-
rolie in capsules

68 gemiddelde verschil in afname 
Rhodes Index misselijk-
heidsscore 

gemiddelde verschil in afname 
Rhodes Index braakscore

gemiddelde verschil in afname 
totale Rhodes Index

3 dg. GV 1,38 (0,03-2,73) 
 

GV 1,14 (0,37-1,91) 

GV -2,52 (-4,50-0,54) (NS)

Ozgoli 200916 4 dd 250 mg gember 
in capsules

67 verbetering van misselijkheids-
intensiteit

5 dg. RR 1,48 (1,07-2,04)

Saberi 201417 3 dd 250 mg gember 
in capsules

95 gemiddelde verschil in afname 
Rhodes Index

3 dg. GV 0,79 (-1,89-3,47) (NS)

Vutyavanich 200118 4 dd 250 mg gember 
in capsules

70 gemiddelde verschil klachten in 
afname VAS

4 dg. GV 0,60 (-0,22-2,18) (NS)

*95% BI: 95% betrouwbaarheidsinterval, ** GV: gemiddeld verschil, *** NS: niet significant, ****RR: Relatief risico

Tabel 2: Resultaten van onderzoek naar de werkzaamheid van hydroxyzine ten opzichte van placebo.

Onderzoek Dosering 
hydroxyzine

aantal 
patiënten

gebruikte effectmaat moment van 
de meting (na 

aanvang van de 
behandeling)

resultaat gember vs. placebo 
(95% BI)*

Erez 197120 2 dd 25 mg 150 aantal vrouwen zonder verbe-
tering van de klachten (schaal: 
volledige verbetering, kleine 
verbetering, geen verbetering, 
beoordeeld door de patiënt)

3 wk. RR** 0,23 (0,15-0,36)

*95% BI: 95% betrouwbaarheidsinterval, **RR: relatief risico
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Metoclopramide
Metoclopramide is een dopamine(D)2-antagonist en 
een zwakke serotonine (5-HT)3-receptorantagonist. Het 
werkt op het centraal gelegen braakcentrum en op de 
buiten de bloedhersenbarrière gelegen chemoreceptor-
triggerzone. Het is in Nederland geregistreerd voor 
misselijkheid en braken tijdens chemotherapie, radio-
therapie en na operaties, maar niet voor zwangerschaps-
braken.8 De fabrikant raadt aan vanwege de neurologi-
sche en andere bijwerkingen (onder meer slaperigheid, 
dystonie, dyskinesie en extrapiramidale stoornissen) 
metoclopramide niet langer dan vijf dagen achter elkaar 
te gebruiken.24 In de NHG-Standaard ‘Zwangerschap en 
kraamperiode’ wordt metoclopramide als tweede keus 
geadviseerd bij matig ernstig zwangerschapsbraken.11 
Metoclopramide heeft mogelijk een gunstig effect op 
misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap maar 
is slechts in één gerandomiseerde studie met een klein 
aantal vrouwen onderzocht. De resultaten van dit onder-
zoek staan in tabel 3.15

In 2009 werd een Israëlisch retrospectief cohort-
onderzoek gepubliceerd waarin het gebruik van 
 metoclopramide tijdens het eerste trimester van de zwan-
gerschap niet geassocieerd bleek met ernstige geboor-
tedefecten, lager geboortegewicht of perinatale sterfte.25 

Metoclopramide werd ook besproken in Gebu 2013; 
47: 140-141 naar aanleiding van een groot Deens on-
derzoek waarbij het gebruik van metoclopramide in de 
zwangerschap niet geassocieerd bleek met een verhoogd 
risico op ernstige congenitale afwijkingen, miskraam of 
foetale sterfte.

De TIS geeft aan dat er ruime ervaring is met het ge-
bruik van metoclopramide tijdens de zwangerschap en dat 
er tot nu toe geen aanwijzingen zijn voor een verhoogd 
risico op afwijkingen bij de neonaat.19

Bij de aanstaande moeder kunnen wel de potentieel ern-
stige bijwerkingen van metoclopramide optreden, waar-
onder slaperigheid, algehele spierslapte ( asthenie), extra-
piramidale stoornissen, Parkinsonachtige  verschijnselen, 
motorische onrust (acathisie), depressie, diarree en hypo-
tensie.8

Pyridoxine
Het werkingsmechanisme van pyridoxine bij misse-
lijkheid en braken is niet bekend. Het is in Nederland 
 geregistreerd voor de behandeling van misselijkheid en 
braken tijdens de zwangerschap in combinatie met mec-
lozine in een dosering van maximaal 100 mg per dag. Py-
ridoxine wordt in de NHG-Standaard ‘Zwangerschap en 
kraamperiode’ niet aangeraden vanwege het gebrek aan 
bewijs voor de werkzaamheid.11 Er zijn tot nu toe geen 
aanwijzingen dat pyridoxine in de doseringen gebruikt 
bij zwangerschapsbraken nadelige effecten heeft op het 
ongeboren kind.19 

De werkzaamheid van pyridoxine werd onderzocht in 
twee gerandomiseerde onderzoeken (tabel 4).26-27 De ef-
fectmaten van deze twee onderzoeken werden door de au-
teurs van het Cochrane-literatuuroverzicht  gecombineerd, 
ondanks de grote heterogeniteit van beide onderzoeken.10 
Aan het einde van het onderzoek werd geen significant 
verschil meer gevonden.

Onderzoeken met actieve controlebehan-
delingen

Gember vs. metoclopramide
Eén van de eerder genoemde onderzoeken (zie tabel 1) 
bekeek ook de werkzaamheid van gember ten opzichte 
van metoclopramide.15 De primaire uitkomstmaat was 
de afname van de klachten gemeten met behulp van de 

Tabel 3: Resultaten van onderzoek naar de werkzaamheid van metoclopramide ten opzichte van placebo.

Onderzoek Dosering 
metoclopramide

aantal 
patiënten

gebruikte effectmaat moment van 
de meting (na 

aanvang van de 
behandeling)

resultaat metoclopramide vs. 
placebo (95% BI)*

Mohammadbeigi 
201115

3 dd 10 mg 68 gemiddelde verschil in afname 
Rhodes Index misselijkheids-
score 

gemiddelde verschil in afname 
Rhodes Index braakscore

3 dg. GV** 2,94  (1,33-4,55) 
 

GV 1,47 (0,61-2,33)

*95% BI: 95% betrouwbaarheidsinterval, ** GV: gemiddeld verschil

Tabel 4: Resultaten van onderzoek naar de werkzaamheid van pyridoxine ten opzichte van placebo.

Onderzoek Dosering 
pyridoxine

aantal 
patiënten

gebruikte effectmaat moment van 
de meting (na 

aanvang van de 
behandeling)

resultaat pyridoxine vs. placebo 
(95% BI)*

Sahakian 199126/ 
Vutyavanich 199527

3 dd 25 mg/ 
3 dd 10 mg

393 gemiddelde verschil in afname 
van misselijkheid en braken 
 (gemeten met een VAS 0 –  
10 cm)

gemiddelde misselijkheidsscore

3 dg. GV** 0,92 (0,40-1,44) 
 
 

RR*** 0,76 (0,35-1,66) (NS****)

*95% BI: 95% betrouwbaarheidsinterval, ** GV: gemiddeld verschil, ***RR: relatief risico ****NS: niet significant.
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 Rhodes Index. De resultaten van dit onderzoek staan ver-
meld in tabel 5. Er werd geen significant verschil tussen 
metoclopramide en gember aangetoond.15 

Gember vs. pyridoxine
Vier van de in het systematische literatuuroverzicht opge-
nomen onderzoeken bekeken de werkzaamheid van gem-
ber ten opzichte van pyridoxine. Er werd geen verschil in 
werkzaamheid gevonden tussen gember en pyridoxine.10 
De resultaten van deze vergelijking staan in tabel 6.

Hyperemesis gravidarum
Een tweede Cochrane systematisch literatuuroverzicht 
en meta-analyse onderzocht de werkzaamheid van me-
dicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen 
bij hyperemesis gravidarum.22 In dit systematische litera-
tuuroverzicht werden gerandomiseerde dubbelblinde on-
derzoeken ingesloten naar de behandeling van vrouwen 
bij wie hyperemesis gravidarum werd vastgesteld tijdens 
de eerste 20 weken van de zwangerschap. Voor de diag-
nose hyperemesis gravidarum werd uitgegaan van de 
definitie die in de onderzoeken werd gehanteerd. De pri-
maire uitkomstmaten waren vermindering van de ernst of 
het verdwijnen van misselijkheid en braken, afname van 
het  aantal braakperioden en verminderen van het aantal 
dagen verblijf in het ziekenhuis. In totaal werden 25 on-
derzoeken ingesloten.22 In dit artikel worden alleen de me-
dicamenteuze behandelingen besproken.

Placebogecontroleerde onderzoeken

Corticosteroïden
Corticosteroïden worden toegepast bij misselijkheid 
en braken door chemotherapie, radiotherapie of na 

 operaties, maar ze zijn in Nederland niet geregistreerd 
voor hyperemesis gravidarum. Het werkingsmechanis-
me is niet precies bekend.8 De TIS geeft aan dat de 
meeste onderzoeken naar het gebruik van systemi-
sche corticosteroïden tijdens de zwangerschap geen 
verhoogd risico op aangeboren afwijkingen laten zien. 
Er is mogelijk een verhoogd risico op een gesple-
ten gehemelte, maar het absolute risico is klein. Met 
prednis(ol)on en hydrocortison is de meeste ervaring 
opgedaan, en deze middelen worden grotendeels ge-
inactiveerd door de placenta. Bij chronisch gebruik in 
hogere  doseringen (meer dan 10 mg/dag prednison) is 
intra-uteriene groeivertraging mogelijk. In het derde tri-
mester kan chronisch gebruik neonatale bijnierschors-
suppressie veroorzaken.19 

In het Cochrane-literatuuroverzicht werden vier ge-
randomiseerde onderzoeken opgenomen naar de werk-
zaamheid van corticosteroïden ten opzichte van placebo.22 
Deze vier onderzoeken werden opgenomen in een meta- 
analyse met als uitkomstmaat het aantal ziekenhuisher-
opnamen na behandeling. Het aantal heropnamen was 
statistisch significant minder na het gebruik van cortico-
steroïden met een RR 0,69 (0,50 - 0,94).22 Dit resultaat 
werd echter grotendeels bepaald door een onderzoek dat 
slechts als posterpresentatie werd gepubliceerd in een 
niet-gepeerreviewd supplement van een  wetenschappelijk 
tijdschrift. Dit was het enige onderzoek dat een significant 
verschil liet zien, de resultaten van de overige drie onder-
zoeken waren niet significant.

In een eerder gepubliceerd systematische literatuur-
overzicht en meta-analyse uit 2015 werd eveneens de 
primaire uitkomstmaat aantal ziekenhuisheropnamen on-
derzocht.32 In de meta-analyse werden vier onderzoeken 
opgenomen met in totaal 214 vrouwen. 24 van de 108 

Tabel 6: Resultaten van onderzoek naar de werkzaamheid van gember ten opzichte van pyridoxine.

Onderzoek aantal 
patiënten

gebruikte effectmaat moment van de meting (na 
aanvang van de behandeling)

resultaat gember vs. pyridoxine 
(95% BI)*

Chittumma 200728 123 gemiddelde verschil in afname 
Rhodes Index

3 dg. GV** -0,09 (-0,44-0,27) (NS***)

Ensiyeh 200929 / 
Smith 200430

360 geen verbetering van de klachten 4 dg./7 dg. RR**** 0,84 (0,47-1,52) (NS)

Sripramote 200331 128 gemiddelde verschil in afname van 
misselijkheid en braken (gemeten 
met een VAS 0 – 10 cm)

3 dg. GV 0,08 (-0,27-0,43) (NS)

*95% BI: 95% betrouwbaarheidsinterval, **GV: gemiddeld verschil, ***NS: niet significant, ***RR: relatief risico.

Tabel 5: Resultaten van onderzoek naar de werkzaamheid van gember ten opzichte van metoclopramide.

Onderzoek Dosering aantal 
patiënten

gebruikte effectmaat moment van 
de meting (na 

aanvang van de 
behandeling)

resultaat gember vs. 
metoclopramide (95% BI)*

Mohammadbeigi 
201115

3 dd 200 mg gember-
olie vs. 3 dd 10 mg 
metoclopramide

68 gemiddelde verschil in afname 
Rhodes Index misselijkheids-
s core 

gemiddelde verschil in afname 
Rhodes Index braakscore

gemiddelde verschil in afname 
totale Rhodes Index

3 dg. GV**1,56 (-0,22-3,34) (NS***) 
 

GV 0,33 (-0,69-1,35)  (NS) 

GV 1,89 (-0,78-4,56) (NS)

*95% BI: 95% betrouwbaarheidsinterval, **GV: gemiddeld verschil, ***NS: niet significant.
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vrouwen in de corticosteroïdengroep en 37 van de 106 in 
de placebogroep moesten na behandeling opnieuw wor-
den opgenomen. Dit verschil was niet significant.32 

Onderzoeken met actieve controlebehan-
delingen

Ondansetron vs. metoclopramide
Ondansetron is een serotonine-antagonist en is werkzaam 
op de 5-HT3-receptor. Ondansetron is geregistreerd voor 
misselijkheid en braken na chemotherapie, radiothera-
pie en na operaties. Het is niet geregistreerd voor mis-
selijkheid en braken tijdens de zwangerschap.8 Binnen 
de groep serotonine-antagonisten is volgens de TIS met 
ondansetron de meeste ervaring opgedaan met het ge-
bruik tijdens de zwangerschap. Uit onderzoek komen ech-
ter wisselende resultaten waarbij in één onderzoek een 
verhoogd risico op een gespleten gehemelte en in een 
ander onderzoek een verhoogd risico op hartafwijkingen 
werden gevonden. In de overige onderzoeken wordt geen 
verhoogd risico gemeld. De TIS raadt aan ondansetron 
alleen te gebruiken tijdens de zwangerschap als andere 
behandelingen onvoldoende werkzaam zijn.19 

De werkzaamheid van ondansetron ten opzichte van 
placebo bij hyperemesis gravidarum is niet onderzocht. In 
het systematische literatuuroverzicht werd een gerandomi-
seerd onderzoek opgenomen naar de werkzaamheid van 
oraal metoclopramide ten opzichte van oraal ondansetron. 
De resultaten lieten geen statistisch significant verschil 
zien tussen beide geneesmiddelen (tabel 7). De kwaliteit 
van bewijs van de resultaten was echter zeer laag volgens 
de auteurs van het systematische literatuuroverzicht.22

Richtlijnen

KNOV en NVOG
De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskun-
digen (KNOV) en Nederlandse Vereniging voor Obstetrie 
en Gynaecologie (NVOG) hebben noch richtlijnen voor de 
behandeling van ‘gewone’ misselijkheid en braken tijdens 
zwangerschap (emesis gravidarum) gepubliceerd, noch 
voor de behandeling van hyperemesis gravidarum.

NHG
Een richtlijn voor de behandeling van emesis gravidarum 
bestaat wel voor Nederlandse huisartsen in de NHG-Stan-
daard ‘Zwangerschap en kraamperiode’. Deze standaard 
geeft aan dat in eerste instantie vooral aanpassing van 

leefregels (aanpassing voeding) is aangewezen, hoewel 
bewijs voor werkzaamheid hiervan niet voorhanden is. 
De zwangere vrouw zou zelf kunnen nagaan welke voe-
dingsmiddelen zij het best verdraagt. Vermoeidheid zou 
de misselijkheid kunnen versterken en daarom wordt ook 
aangeraden extra rust te nemen. Als medicamenteuze 
behandeling adviseert deze standaard gember als zelf-
zorgproduct, meclozine als eerste keuze geneesmiddel en 
metoclopramide als tweede keuze.10

Trefwoorden: misselijkheid tijdens de zwangerschap, 
zwangerschapsbraken, hyperemesis gravidarum, gember, 
meclozine, metoclopramide, hydroxyzine, pyridoxine, corti-
costeroïden, ondansetron.
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ZUURSTOFTOEDIENING BIJ 
ACUUT MYOCARDINFARCT

dr H.J.E.M. Janssens

Spaarzame onderzoeken naar O2-toediening bij acute 
ziektebeelden laten nauwelijks werkzaamheid zien. Zo is 
er ook volgens recent Zweeds onderzoek geen bewijs 
voor betere overlevingskansen na één jaar als patiënten 
met een vermoedelijk myocardinfarct en een O2-saturatie 
van >90% in de acute fase O2 krijgen. Anderzijds worden 
averechtse effecten niet uitgesloten. 

Plaatsbepaling
• O2-toediening lijkt een logische behandeling voor 

acute ziektebeelden, waarbij O2 pathofysiologisch 
van belang is, zoals bij een (dreigend) myocardinfarct.

• O2 werd in 2006 officieel geregistreerd als geneesmid-
del, zonder dat bekend is op basis van welke onder-
zoeksgegevens dat gebeurde.

• Onderzoeken naar O2-toediening in acute situaties 
zijn spaarzaam en laten vaak geringe of geen klini-
sche werkzaamheid zien, waarbij er wel aanwijzingen 
zijn voor mogelijk averechtse of schadelijke effecten.

• De auteurs van een Cochrane-review in 2016 vonden 
geen bewijs van werkzaamheid voor het routinematig 
toepassen van O2 bij patiënten met een acuut myo-
cardinfarct; zij konden schadelijke effecten niet uit-
sluiten.

• Ook in een recente Zweedse studie uit 2017 werd 
opnieuw geen bewijs gevonden voor het nut van de 
toediening van O2 (6 liter per minuut via een open 
gezichtsmasker) bij patiënten met een vermoedelijk 
acuut myocardinfarct en een O2-saturatie van >90% 
vergeleken met de inademing van alleen omgevings-
lucht, als gekeken werd naar de mortaliteit na 1 jaar. 

• Het gebrek aan bewijs van werkzaamheid en het ri-
sico van mogelijk averechtse of schadelijke effecten 
zijn voldoende redenen om terughoudend te zijn met 
de O2-toediening bij acute ziektebeelden in het alge-
meen en bij een (vermoedelijk) acuut myocardinfarct 
in het bijzonder.

Inleiding
Het gebruik van zuurstof (O2) bij acute ziektebeelden zoals 
dreigend myocardinfarct, acuut hartfalen of COPD- of ast-
ma-exacerbaties is al decennia onderwerp van discussie. 
Onderzoeken ernaar zijn spaarzaam en laten vaak geringe 
of geen klinische werkzaamheid zien, waarbij er aanwijzin-
gen zijn voor mogelijk schadelijke effecten (Gebu 2015; 
49: 39-45). Toediening van O2 in acute levensbedreigen-
de situaties bij lage O2-concentraties in het bloed is niet 
onlogisch. Daarom is deze medicamenteuze behandeling 
prominent aanwezig in de richtlijnen voor acute zorg. Vanaf 
2006 is O2 officieel als geneesmiddel geregistreerd in Ne-
derland, zonder dat duidelijk is op basis van welke onder-
zoekgegevens dit heeft plaats gevonden (Gebu 2015; 49: 
39-45). De kostbare voorzieningen  ervoor zijn standaard 

aanwezig in ambulances en vaak ook in de  visiteauto’s van 
de Nederlandse huisartsenposten. De hoge kosten han-
gen samen met veiligheid en onderhoud bij de opslag en 
het vervoer ervan.1

Dit artikel betreft de O2-toediening bij patiënten bij wie 
een acuut myocardinfarct wordt vermoed. Bij een dreigend 
of manifest myocardinfarct adviseren klinische richtlijnen, 
geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Car-
diologie, O2 toe te dienen als algemeen ondersteunde 
maatregel voor de O2-voorziening aan het (ischemische) 
myocard.2-3 Dit geldt in het bijzonder als er sprake is van 
een O2-saturatie van <95%. 

Onderzoek
In het najaar van 2017 verscheen een groot (niet door de 
farmaceutische industrie gesponsord) gerandomiseerd 
open-labelonderzoek naar het gebruik van O2-toediening 
bij 6.629 Zweedse patiënten bij wie een myocardinfarct 
werd vermoed en die O2-saturatie hadden van minimaal 
90%, gemeten met pulse-oximeter aan de vinger.4 In de 
experimentele groep (de O2-groep ) kregen deelnemers 
O2 toegediend (6 liter per minuut) via een open gezichts-
masker (Gebu 2015; 49: 39-45) gedurende 6 tot 12 uur, 
zo nodig na een washout-periode van 10 minuten, als zij 
voor randomisatie al behandeld werden met O2. De behan-
deling in de controlegroep (de niet-O2-groep) was ‘inade-
ming van de omgevingslucht’. Blindering was niet moge-
lijk, omdat ‘blinde’ voorzieningen om omgevingslucht toe te 
dienen niet beschikbaar waren. Het primaire eindpunt van 
follow-up was overlijden ongeacht de oorzaak binnen één 
jaar na randomisatie. Secundaire uitkomstmaten waren 
dood ongeacht de oorzaak binnen 30 dagen, ziekenhuis-
heropname in verband met myocardinfarct of hartfalen en 
overlijden ten gevolge cardiovasculaire oorzaak binnen 30 
dagen en één jaar, en samenstellingen van deze eindpun-
ten. De power van het onderzoek was voldoende om een 
uitspraak te kunnen doen over de primaire uitkomstmaat.

 Onderzoeksnaam: DETO2X-AMI: Determination of 
the Role of Oxygen in Suspected Acute Myocardial 
Infarction.
 Soort onderzoek: multicenter (69 ziekenhuizen), 
gerandomiseerd, niet-geblindeerd superioriteitsonder-
zoek.
 Belangenverstrengeling: het onderzoek werd niet 
gesponsord door de industrie.
 Insluitingscriteria: patiënten van 30 jaar en ouder, 
met symptomen suggestief voor een myocardinfarct 
en met een O2-saturatie van 90% of hoger volgens 
pulse-oximetrie.
 Belangrijke uitsluitingscriteria: patiënten die niet 
langer dan 10 minuten (washout) losgekoppeld konden 
worden van al gestarte O2-toediening; patiënten die zich 
presenteerden met een hartstilstand of een hartstil-
stand kregen tussen presentatie en randomisatie.
 Powerberekening: om in de O2-groep een 20% la-
ger relatief risico op overall mortaliteit binnen 1 jaar 
aan te tonen dan in de niet-O2-groep moesten 3.300 
patiënten per groep ingesloten worden, rekening hou-
dend met een uitval van ca. 250 per groep.
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Onderzoeksduur: 365 dagen.
 Analyse van de resultaten: in de ‘intention-to-  treat’ 
populatie
 Aantal patiënten: totaal 6.629, 3311 in de O2-groep 
(uitval 259) en 3.318 in de niet-O2-groep (uitval 260).
 Patiëntkenmerken: mediane leeftijd 68.0 jr., 31.5% 
vrouwen.
Trial registratie: NCT01787110.

De mediane duur van O2-toediening was 11,9 uur, en de 
mediane O2-saturatie was aan het eind van de behan-
deling 99% in de O2-groep en 97% in de niet-O2-groep. 
Na één jaar waren 166 van de 3.311 patiënten in de O2-
groep (5,01%) en 168 van de 3.318 patiënten in de niet-
O2-groep (5,06%) overleden, een niet-significant verschil 
voor de primaire uitkomstmaat. Ook voor de verschillende 
secundaire uitkomstmaten werden geen significante ver-
schillen gevonden. Bevindingen waren consistent in alle 
vooraf gedefinieerde subgroepen, waaronder infarcttype,  
een eerder infarct, rookgedrag, diabetes, chronische 
nierziekte. De auteurs tillen niet zwaar aan het risico van 
placebo-effecten in verband met het open karakter van de 
onderzoeksopzet. Het is volgens hen zeer onwaarschijnlijk 
dat het harde eindpunt overlijden daardoor beïnvloed kan 
zijn geweest.

Beschouwing
In een begeleidend redactioneel commentaar wordt in-
gegaan op de theoretische achtergrond waarom het na-
tuurkundig en (patho)fysiologisch te verwachten is dat 
O2-toediening bij dreigend hartinfarct weinig toegevoegde 
waarde heeft en mogelijk zelfs nadelig zou kunnen zijn.5 
Het is uit te rekenen dat O2-toediening maar minimaal (tot 
6%) het arteriële O2-gehalte kan doen stijgen als er spra-
ke is van een (laag)normale O2-saturatie. Maar mogelijk 
belangrijker, extra O2 kan averechtse effecten hebben op 
de autoregulatieprocessen gericht op herstel van ische-
misch myocard, in het bijzonder door de vorming van scha-
delijke O2-radicalen.6 Ook kunnen er nadelige effecten 
ontstaan op de positieve macrovasculaire hemodynami-
sche effecten die op gang gekomen zijn ten gevolge van 
lokale hypoxemie. Toediening van 100% O2 bij patiënten 
met een stabiele coronaire ziekte veroorzaakte afname 
van de coronaire bloedcirculatie met ongeveer 30%.7

De bevindingen van het besproken onderzoek komen 
overeen met wat hierover werd beschreven in Gebu 2015; 
49: 39-45, en ook met de conclusies van een Cochrane- 
review uit 2016 en een in deze review nog niet opgeno-
men onderzoek uit 2015 over dit onderwerp.8-9 Al met 
al is er tot op heden geen bewijs voor enig voordeel van 
O2-toediening aan patiënten bij wie een acuut myocard-
infarct wordt vermoed en die een perifere O2-saturatie 
hebben van meer dan 90% (gemeten met pulse-oximetrie 
aan de vinger). Het is mede daarom aan te bevelen in de 
klinische praktijk van alle dag terughoudend te zijn met 
de toediening van dit geregistreerde geneesmiddel in acu-
te situaties, in het bijzonder als er O2-saturatie gemeten 
wordt van meer dan 90%. Deze aanbeveling is verder te 
onderbouwen omdat er aanwijzingen zijn dat bij-effecten 
van O2-toediening averechts zouden kunnen zijn aan de 

algemeen veronderstelde positieve performance van dit 
’levenselixer’. ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’ lijkt niet 
zomaar op te gaan voor O2-toediening in acute medische 
situaties, ook al omdat er aanwijzingen zijn dat O2 toxisch 
kan zijn bij overdosering.10 Bewijs voor baat van O2-toe-
diening bij een vermoeden van een acuut myocardinfarct 
wordt niet gevonden.
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Het Geneesmiddelenbulletin (tegenwoordig onder de 
naam Ge-Bu) is een tijdschrift dat meer dan 50 jaar 
bestaat en onafhankelijke en objectieve informatie 
over de werkzaamheid en veiligheid van geneesmid-
delen en medische hulpmiddelen publiceert. Het is 
een gratis elektronisch tijdschrift bestemd voor alle 
Nederlandse artsen en apothekers en zij die daarvoor 
in opleiding zijn. De redactie van het Ge-Bu werkt uit-
sluitend met auteurs die geen enkele binding hebben 
met bedrijven of producenten van farmaceutische en 
medische hulpmiddelen.

De Wetenschappelijke Advies Raad geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het bestuur van het Genees-
middelenbulletin, de hoofdredacteur, redacteuren en 
de redactiecommissie. Dit kan op zowel het niveau van 
nieuwe artikelen als op het niveau van de inhoudelijke 
en strategische koers van het Geneesmiddelenbulletin. 
De raad bestaat uit maximaal 20 leden met verschil-
lende specialisaties en expertises. De raad vergadert 
twee keer per jaar in Utrecht. Daarnaast worden de 
leden maandelijks uitgenodigd commentaar te geven 
op te publiceren Ge-Bu- artikelen via een online re-
ferentenprogramma. De tijdsinvestering is gemiddeld 
een paar uur per maand, waar een onkostenvergoe-
ding tegenover staat.

We zoeken mensen met interesse in rationele thera-
pie: medicamenteus of niet-medicamenteus (zoals 
protheses, meshes, robot, digitale toepassingen). On-
derzoeksmethodologische, epidemiologische of statis-
tische kennis strekt tot aanbeveling. Onafhankelijkheid 
ten opzichte van de farmaceutische - en medische 
hulpmiddelen industrie is een vereiste.

We zijn op zoek naar inspirerende collega’s uit de 
 volgende disciplines: interne geneeskunde, psychia-
trie, ouderengeneeskunde, gynaecologie, onderzoeks-
methodologie, epidemiologie en medische hulpmidde-
len.
Wij nodigen u van harte uit te reageren. Graag ontvangen 
wij uw brief met motivatie en een curriculum vitae per 
mail (E-mail: info@ge-bu.nl) of per post (Postbus 2190; 
3500 GD Utrecht). Zo nodig is aanvullende informatie 
 telefonisch te verkrijgen via het redactieteam van het  
Ge-Bu (030 – 282 3360).
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