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Literatuursearch en referenties: 
De referenties vindt u op pagina 18 en volgende.  
Referenties 1-97 werden overgenomen vanuit www.pallialine.nl. en door de auteurs onderworpen aan een GRADE of 
evidence (zie desbetreffende hoofdstuk). 
Referenties 98 en verder zijn door de auteurs zelf opgezocht binnen hun opdracht de recente literatuur (laatste 3 jaar) 
te doorzoeken. Volgende bronnen werden geraadpleegd: 

 PUBMED‐MEDLINE: 
("Nausea"[Mesh] OR "Vomiting"[Mesh] OR "Antiemetics"[Mesh]) AND ("Hospice Care"[Mesh] OR "Terminal 
Care"[Mesh] OR "Neoplasms"[Mesh]) AND ("humans"[MeSH Terms] AND (Clinical Trial[ptyp] OR Meta‐

Analysis[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR Review[ptyp]) AND English[lang] AND "adult"[MeSH 
Terms] AND "2007/04/30"[PDat] : "2010/04/28"[PDat]) 

Results: 161 
  http://www.guideline.gov/  
 http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/  

 Embase  
 Sumsearch 
 (http://www.cochrane.nl/nl/newPage1.html) 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Misselijkheid en braken 
 
Inleiding 
Misse l i jkhe id (nausea) is een subjectieve gewaarwording. Het is een onaangenaam gevoel in de buik, vaak ge-
paard gaande met ziektegevoel en  braakneigingen.  
Sne l le  verzad ig ing is het optreden van een vol gevoel na het innemen van een kleine hoeveelheid eten of 
drinken. 
Kokha lzen (‘retching’) is een ritmische beweging in de vorm van heftige oprispingen, die al dan niet gevolgd kan wor-
den door braken.  
Braken is het krachtig uitstoten van de maaginhoud via de mond. 
Regurgi ta t ie is het terugvloeien van de inhoud van de slokdarm tot in de mond en gaat niet gepaard met misselijk-
heid. 
Misselijkheid en braken treden vaak, maar niet altijd, in combinatie met elkaar op. Hierbij zijn er dikwijls andere vagale 
symptomen aanwezig: speekselvloed, bleekheid, zweten, snelle hartslag en aandrang tot defecatie.  
Misselijkheid en braken hebben een zeer negatieve invloed op de kwaliteit van leven. 
Persisterende klachten van misselijkheid en braken kunnen uiteindelijk leiden tot dehydratie, metabole ontregeling (nier-
functiestoornissen, hypokaliëmie, metabole alkalose), ondervoeding, bloedbraken door scheurtjes in de oesofagus 
(Mallory-Weiss syndroom), aspiratiepneumonie, niet kunnen of willen innemen van medicatie of staken van radio- of 
chemotherapie. 
 

Epidemiologie 
Misselijkheid treedt op bij 50-62%  en braken bij 17-22% van de patiënten in een vergevorderd stadium van kanker. 
De prevalentie is sterk afhankelijk van geslacht, leeftijd, diagnose en stadium van de ziekte. Er zijn geen gegevens 
over de prevalentie bij andere levensbedreigende ziektes. 
Faciliterende factoren voor  misselijkheid en braken zijn: 

• Jonge leeftijd <50j 
• Vrouwen: zwangerschapsbraken in de voorgeschiedenis 
• Wagenziekte 
• Weinig roken en/of drinken 

Bij kanker komt nausea en braken vooral voor bij mammacarcinoom, gynaecologische tumoren, pancreas- of maag-
carcinoom (vooral bij aanwezigheid van peritonitis carcinomatosa of obstructie) en relatief minder vaak bij bronchus-
carcinoom of hersentumoren. 
Tien tot dertig procent van de patiënten die opioïden gebruiken, heeft last van misselijkheid, met name in de eerste 
week van de behandeling. 
Ook de behandeling van kanker door chemotherapie is een belangrijke oorzaak van nausea en braken; de prevalentie 
is zeer wisselend en wordt bepaald door het type chemotherapeuticum (zie verder). 
 

Pathofysiologie 
Het optreden van misselijkheid en braken wordt gereguleerd door het braakcentrum (nucleus tractus solitarius en nu-
cleus dorsalis nervi vagi), gelokaliseerd in de hersenstam (zie Figuur 1). Hierbij zijn verschillende neurotransmitters en 
receptoren betrokken: dopamine-2 (dopamine- of D2-receptor), serotonine (serotonine- of 5HT3-receptor), acetylcho-
line (acetylcholine- of muscarine-receptor), histamine (histamine- of H1-receptor) en substance P (neurokinine-1 of 
NK1-receptor) betrokken.  
De belangrijkste aanvoerende banen zijn afkomstig van: 
• de nervus vagus 
• de chemoreceptor trigger zone, eveneens gelokaliseerd in de hersenstam (area postrema), maar buiten de bloed-

hersenbarrière 
• het evenwichtsorgaan 
• hogere corticale centra 
Perifere stimulatie van chemo- en mechanoreceptoren in maag, darm, lever en peritoneum kan via de nervus vagus 
aanleiding geven tot activatie van het braakcentrum. Sommige geneesmiddelen en metabole afwijkingen (bijv. hyper-
calciëmie, nierinsufficiëntie) kunnen via centrale stimulatie van de receptoren in de chemoreceptor trigger zone het 
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braakcentrum activeren. Vestibulaire en psychogene factoren oefenen hun invloed uit via de aanvoerende banen vanuit 
respectievelijk het evenwichtsorgaan en de hogere corticale centra.  
 

 
 

 
  

 
Het braakcentrum stimuleert het diafragma (via de nervus phrenicus), het dwarsgestreepte spierweefsel van de buik-
wand en de thorax (via de spinale zenuwen) en het spierweefsel van de maag, oesophagus, larynx en farynx (via de 
nervus vagus). Deze stimulatie leidt tot het optreden van kokhalzen  of braken en de daarbij horende verschijnselen. 
Prokinetica (metoclopramide, domperidon en alizapride) bevorderen de maagontlediging door blokkade van D2-
receptoren in de maagwand; metoclopramide activeert bovendien de 5HT4-receptoren in de maagwand, waardoor 
acetylcholine vrijkomt, hetgeen de maagontlediging verder bevordert. 
 

Etiologie 
Er zijn diverse oorzaken van misselijkheid en/of braken, die tegelijkertijd kunnen voorkomen en elkaar kunnen verster-
ken. In 25-30% van de gevallen zijn er meerdere factoren aanwijsbaar. 
De volgende oorzaken zijn bekend: 
1. Vertraagde maagontlediging (35-44%) 

• ten gevolge van PIJN elders! 
• gastroparese (‘floppy stomach syndrome’) t.g.v autonome dysfunctie. 

- medicamenteus (opioïden, anticholinergica, vinca-alkaloïden, cisplatinum, calciumblokkers, corticoiden, ijzer-
preparaten) 

- radiotherapie 
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- paraneoplastisch 
- co-morbiditeit (bijv. diabetes mellitus) 
- invasie door tumor 
- malnutritie (in het kader van het anorexie-cachexie syndroom) 

• obstructie van de pylorus of het duodenum, bijv. door pancreascarcinoom  
• opvulling (‘small stomach syndrome’) c.q. compressie (‘squashed stomach syndrome’) van de maag door 

maagcarcinoom resp. hepatomegalie, tumor buiten de maag of ascites 
• gastritis of ulcus 
 - peptisch 
 - medicamenteus: aspirine, NSAID’s 
 - radiotherapie waarbij de maag in het bestralingsveld ligt (van laagthoracale en lumbale wervelkolom of buik)  

2. Andere abdominale oorzaken (25-31%) 
• obstipatie 
• infiltratie of tractie van mesenterium of peritoneum door peritonitis carcinomatosa (met of zonder ascites) 
• ascites (als gevolg van mechanische factoren) 
• ileus (door obstructie, pseudo-obstructie, adhesies, faecale impactie, postoperatief, acute bacteriële peritonitis 

of sepsis, zie Richtlijn Ileus) 
• levermetastasen (door rekking van het leverkapsel) 
• infecties van slokdarm (o.a. Candida) of maagdarmkanaal 
• pancreatitis, cholecystitis, hepatitis 
• galstenen, nierstenen 
• hoesten of hik met reflectoir braken 

3. Chemisch/metabool (30-33%) 
• geneesmiddelen: 
 - opioïden; NB deze middelen kunnen via verschillende mechanismen (vertraagde maagontlediging, che-

misch/metabool en vestibulair (zie verderop)) leiden tot misselijkheid en braken 
 - chemotherapeutica;  

Misselijkheid en braken kunnen acuut (binnen 24 uur na toediening) en vertraagd (>24 uur na toediening) op-
treden; waarschijnlijk spelen hierbij verschillende mechanismen een rol.  
Het optreden van misselijkheid en braken is sterk afhankelijk van de aard en van de dosering van de gebruik-
te middelen: 

  
Chemotherapeutica: emetogeen vermogen 5  

Sterk emetogeen 

>90% 
Matig emetogeen 

30-90% 

Weinig of niet emetogeen 

<30% 

Carmustine 

Cisplatinum 

Cyclofosfamide (hoge doses) 

Dacarbazine 

Mitoxine 

Procarbazine 

Streptozotocine 

 

Adriamycine 

Carboplatine 

Cyclofosfamide (lage doses) 

Cytarabine (Ara-C) 

Daunorubicine 

Epirubicine 

Etoposide (VP-16) 

Ifosfamide 

Irinotecan (CPT-11) 

Oxaliplatine 

Temozolomide 

Bleomycine 

Busulfan 

Capecitabine 

Chloorambucil 

Docetaxel 

Fludarabine 

5-Fluorouracil 

Gemcitabine 

Hydroxurea 

Methotrexaat 

Mitomycine 

Mitoxantrone 

Paclitaxel 

Tioguanine 

Topotecan 

Vinca-alkaloïden 
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Andere factoren die de kans op het optreden van misselijkheid en braken na chemotherapie kunnen verhogen 
zijn vrouwelijk geslacht, jongere leeftijd, gevoeligheid voor misselijkheid (bijv. in zwangerschap of wagen- of 
zeeziekte), angst/spanning en slechte eerdere ervaringen met chemotherapie 

- tyrosine kinase-remmers (o.a. sunitinib, sorafenib, imatinib, erlotinib) 
- andere geneesmiddelen (o.a. anti-epileptica, theofylline, digoxine, SSRI’s, anesthetica)  

 
• alcoholabusus 
• hypercalciëmie 
• hyponatriëmie 
• nierinsufficiëntie 
• leverinsufficiëntie 
• bacteriële toxines/sepsis 
• ontregelde diabetes mellitus 
• radiotherapie 

 
4. Cerebraal/psychologisch (7%): 

• hersenmetastasen of primaire hersentumor met verhoogde intracraniële druk 
• meningitis (carcinomatosa, infectieus, chemisch) 
• invloeden van geur en smaak 
• pijn 
• angst en spanning 
• bij ant ic ipato ire m isse l i jkhe id of braken veroorzaken stimuli die door tijd of plaats geassocieerd zijn met 

de oorspronkelijke stimuli (bijv. chemotherapie) misselijkheid of braken als gevolg van klassieke conditionering 
5. Vestibulair (zeer zelden in de palliatieve fase): 

• medicamenteus (opioïden, aspirine) 
• aandoening labyrint: wagenziekte, ziekte van Ménière of labyrintitis 
• tumor van binnen- of middenoor/schedelbasis 

 

Diagnostiek 
 
B ij alarmsymptomen bloedbraken, koffiegruis of projectiel braken is een snelle actie nodig. 
 
Twee initiële vragen dienen gesteld indien men een snelle oriëntatie verkiest: [ 2C ] 

1. verlicht braken de nausea: maagstase 
2. is er bijna constante nausea: chemisch metabool 

Een op diagnose gebaseerde behandelingskeuze bevordert  zeer sterk het succes van de behandeling. [1C]87 
 

Anamnese 
• medische voorgeschiedenis  
• aanwezigheid, duur, verloop en ernst van misselijkheid 
• frequentie en hoeveelheid van het kokhalzen en/of braken; aspect en geur; aanwezigheid van voedselresten en/of 

bloed in het braaksel; relatie tot de maaltijden 
• is er een verband  tussen misselijkheid en braken; verbetering van misselijkheid na braken of niet 
• eten en drinken, gewichtsevolutie 
• Snelle verzadiging 
• beïnvloedende factoren (voeding, houdingsverandering of beweging, recente radiotherapie of chemotherapie, medi-

catie) 
• gebruik van anti-emetica en het effect daarvan 
• bijkomende klachten zoals: anorexie, slik- of passageklachten, maagklachten, snelle verzadiging en/of vol gevoel 

na het eten, buikpijn of -krampen, opgezette buik, rommelingen in de buik, obstipatie of diarree, dorst, polyurie, 
pijn, hoesten, hik, duizeligheid, gehoorsklachten, hoofdpijn, neurologische klachten  
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• angst, spanning, somberheid en de invloed daarvan op de klachten 
• alcoholgebruik 
• (wijziging van) medicatie 
 
De anamnese kan belangrijke informatie opleveren over de oorzaak van de misselijkheid en/of het braken:  
• het opgeven van onverteerd, niet zuur voedsel direct na het slikken wijst op een afwijking in de oesophagus; hierbij 

is er geen sprake van braken, maar van regurgitatie 
• het opgeven van grote hoeveelheden braaksel meer dan één uur na de maaltijd, wijst op een vertraagde maagont-

lediging braken in combinatie met toename van de buikomvang en kortademigheid kan wijzen op ascites 
• houdingsafhankelijke misselijkheid en braken kunnen optreden bij stase van vocht in de maag, infiltratie van het 

mesenterium/peritoneum of bij overprikkelbaarheid van het vestibulaire apparaat (als zeldzame bijwerking van 
opioïden of t.g.v. tumor in binnen- of middenoor) 

• (ochtend)braken (vaak zonder misselijkheid; soms explosief) gecombineerd met hoofdpijn en/of neurologische uit-
val wijst op intracraniële drukverhoging 

• braken in combinatie met dorst, polyurie, obstipatie, sufheid en/of verwardheid kan wijzen op hypercalciëmie 
 
Het verdient aanbeveling (zolang  de misselijkheid en/of het braken niet onder controle zijn) om de patiënt 1-2x daags 
zijn misselijkheid en/of braken te laten weergeven  bijvoorbeeld met een score op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 
aangeeft de afwezigheid van misselijkheid of braken en 10 de voortdurende aanwezigheid van ondraaglijke misselijk-
heid of braken. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een VAS schaal (Visuele Analoge Schaal). Nausea is een 
subjectieve beleving (zoals pijn) en kan dus alleen door de patiënt gescoord worden  Braken is een objectief waar-
neembaar symptoom en kan dus door een derde (mantelzorger of verzorgende) genoteerd worden.  
Noteer de scores zodat je een overzicht krijgt  van het verloop van de klachten en het effect van de interventies. 
 
Lichamelijk onderzoek 
• algemeen: voedingstoestand, hydratietoestand, icterus, sufheid, psychische gesteldheid 
• inspectie van de mond en farynx (m.n. candidiasis) 
• buikonderzoek: operatielittekens, peristaltiek (bij ileus afwezige peristaltiek en/of gootsteengeruisen), tekenen van 

ascites (shifting dullness = houdingsafhankelijke demping bij percussie, undulatie = opwekken van vloeistofgolf in 
de flanken), uitgezette maag (clapotage = klotsend geluid bij druk in de maagstreek), levergrootte, abnormale 
weerstanden, drukpijn, rectaal toucher 

• fundusonderzoek/neurologisch onderzoek bij verdenking op intracraniële drukverhoging 
• inspectie van het braaksel kan aanvullende informatie opleveren.  

Grote hoeveelheden met voedselresten wijzen op obstructie van de pylorus of het duodenum of op een (hoge) ile-
us. 
Een faecale geur wijst op een colonobstructie. 
 

 
Aanvullend onderzoek 
Indien nodig voor de therapie kunnen eventueel volgende onderzoeken gevraagd worden: 
• bloedonderzoek:  
 - ter vaststelling van de mate van dehydratie, nierfunctiestoornissen en/of kaliumverlies: serumcreatinine, serum-

kalium 
 - ter vaststelling van hypercalciëmie: totaal calcium (bij laag serumalbumine corrigeren m.b.v. formule: Gecorri-

geerd Ca = Serumcalcium + 1,0 – (0,025 x serumalbumine)) of Ca2+ (hoeft niet te worden gecorrigeerd voor laag 
serumalbumine) 

 - bij verdenking op levermetastasen: leverfuncties (bilirubine, alkalische fosfatase, gamma-GT, SGOT, SGPT) 
 - bij verdenking op hyponatriëmie: serumnatrium 
 - bij gebruik van digoxine, anti-epileptica, theofylline:  spiegels 
• beeldvormende diagnostiek: 
 - bij verdenking op obstipatie of ileus: RX abdomen 
 - bij verdenking op obstructie van de maag, levermetastasen, ascites of peritonitis carcinomatosa: echo  
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 - bij verdenking op hersenmetastasen of meningitis carcinomatosa: CT-scan of MRI van de hersenen 
• bij verdenking op hooggelegen obstructie: gastroscopie met ev. stenting [1B]83,22 
 

Beleid 
Integrale benadering 
Bij de evaluatie van het beleid kan gebruik gemaakt worden van een klachtendagboek (zie eerder). Het op 
deze wijze scoren van de misselijkheid en het braken geeft inzicht in het verloop van de klachten en in het 
effect van de interventies. 
In het begin van de behandeling dient het beleid minimaal 1x per dag geëvalueerd te worden door de 
verpleegkundige en/of de arts. 
Het hoofdstuk behandeling is onderverdeeld in de volgende subhoofdstukken die in de balk links kunnen 
worden aangeklikt om te worden bekeken: 
 

•  Oorzakelijke behandeling 
• Niet-medicamenteus 
• Medicamenteus 
• Stappenplan 
• Bewijsvoering 
 

Voorlichting 
• Geef informatie over de mogelijke oorzaak, beïnvloedende factoren en verwachte duur van de misselijkheid en het 

braken. Wijs hierbij ook op de verschijnselen en gevolgen en risico’s van eventuele dehydratie. 
• Geef informatie over het doel, de werking, de mogelijke bijwerkingen en de juiste inname van anti-emetica. 
• Geef voorlichting over de (beperkte) plaats van toediening van parenteraal vocht. 
 
Communicatie 
• Ga na of er sprake is van angst, spanning of andere psychogene factoren. 
• Bespreek met patiënt en naasten de veranderde rol ten aanzien van het belang van voeding in relatie tot de prog-

nose. 
• Bespreek het gebruik van een klachtendagboek. 
 
Ondersteunende zorg 
• Ga na of ondersteuning door een diëtist wenselijk is in verband met adviezen ten aanzien van voedsel en voedsel-

bereiding. 
• Bespreek invloed van ontspanning en afleiding bij situaties waarbij angst een rol speelt. 
• Hypnose is effectief gebleken in anticipatoire nausea en braken [1A] 93.  
• Overweeg medicamenteuze ondersteuning van angst en spanning door anxiolytica. 
 
Continuïteit van zorg 
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• Draag zorg voor een goede overdracht tussen verschillende hulpverleners. 
• Bevorder de zelfredzaamheid van de patiënt, ondersteun de mantelzorgers. 
 

Behandeling: 

Twee hoofdprincipes: [ 2C ] 
Probeer een diagnose te stellen en behandel mogelijk reversibele oorzaken. 
Het klinisch beeld bepaalt de keuze van de medicatie 

 
Behandeling van de oorzaak 
• gerichte anti-tumortherapie (chirurgie, radiotherapie of chemotherapie) moet alleen worden overwogen bij een redelij-

ke kans op respons en een geringe kans op (ernstige) bijwerkingen 
• aanpassen of. staken van medicatie; bij opioïden: overweeg opioïdrotatie of verandering van toedieningweg 
• bij obstructie van maaguitgang of duodenum en een levensverwachting van enkele weken of langer kan plaatsing 

van een stent worden overwogen. Hierbij treedt in >80% van de gevallen tijdelijke of blijvende verbetering of ver-
dwijnen van de klachten op. Mogelijke complicaties zijn obstructie van de stent (18%), migratie (5%) en bloeding 
en/of perforatie (1%). Operatie (gastrojejunostomie) is slechts zelden geïndiceerd  [1B]42,83. 

• behandeling van obstipatie, pijn of hoesten (zie ook de desbetreffende richtlijnen) 
• behandeling van ulcus pepticum, gastritis, pancreatitis, cholelithiasis of nephrolithiasis 
• behandeling van elektrolytenstoornissen 
• bij ascites: overweeg evacuerende ascitespunctie [2C]58 (zie Richtlijn Ascites) 
bij ileus (zie ook Richtlijn Ileus): -  

  -  STOP de prokinetica 
 - butylhyoscine bromide 40-120 mg/24 uur s.c. of i.v. 
 -   corticoïden 
 - somatostatine-analogen: octreotide 3 dd 100-300 microgram s.c. of 300-900 microgram per 24 uur conti-

nu s.c. of i.v. (met name bij heftig braken) of (in stabiele fase, bij bewezen werkzaamheid van octreotide) lan-
reotide PR 30 mg i.m. 1x per 2 weken [ 1C]46,81  

 - bij persisterende misselijkheid en braken ondanks medicamenteuze therapie: 
  Overweeg: continue maagdrainage , percutane endoscopische gastrostomie (PEG)-katheter, of  heelkundige 

derivatie is alleen nuttig in welgeselecteerde patiënten [1C]29 
bij hersenmetastasen: corticosteroïden [ 1C] (dexamethason 1 dd  5mg oraal, s.c. of i.v.; zo nodig kunnen hogere 

doseringen gegeven worden, zie Richtlijn Hersenmetastasen) en eventueel radiotherapie 
 
Symptomatische behandeling: niet-medicamenteus 
Recent onderzoek toont aan dat beweging en lichte aerobe inspanning een gunstig effect hebben op nausea [2C]105 

Valkuilen: 
• Het impact van nausea en braken op de levenskwaliteit wordt dikwijls onderschat. 
• De verwachtingen van patiënt en mantelzorg worden dikwijls niet gehoord. 
• Bij gebrek van de etiologische diagnose wordt de empirische behandeling niet opgestart. 
• Het belang van constipatie wordt onderschat! 

Tips: 
• De oorzaak van braken kan in het verloop van het ziekteproces veranderen, evalueer regelmatig en 

pas de behandeling eventueel aan! 
• Start vroeg genoeg met cognitieve of andere complementaire therapieën!Geef voldoende uitleg over 

het hoe en waarom van de therapie aan patiënt en mantelzorg. 
•  Combineer geneesmiddelen uit verschillende klassen. 
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Leefregels en voedingsadviezen 
• aanwezigheid van opvangmateriaal, tissues en water om de mond te spoelen 
• rustige omgeving en frisse lucht 
• vermijd sterk ruikende parfums 
• ev. verdampen van munt 
• ruimzittende kleding 
• goede mondhygiëne en mondverzorging (zie Richtlijn Klachten van de mond) 
• rechtopzittende houding gedurende 30-45 minuten na voedselinname 
• frequente, kleine maaltijden of (tijdelijk) geen maaltijden 
• vermijd de aanblik en de geur van eten; vermijd te vet, te warm, sterk gekruid en geurig eten 
• eiwitrijke voeding en gember hebben een gunstige invloed op nausea [2C]107 
• bereid maaltijden uit de buurt van de patiënt; in sommige gevallen kan het eten beter koud worden opgediend; haal 

eten dat de patiënt niet op kan of wil eten weer weg 
• bied voedsel aan als de patiënt niet of minder misselijk is 
• laat de patiënt eten wat hij lekker vindt en goed verdraagt  
• drinken van cola (niet te koud!) 
• salie 
• kleine slokjes schuimwijn 
• zuigen op een ijsklontje, een waterijsje of een stukje fruit uit de ijskast (ananas, kiwi of appel) 
• overweeg consult van een diëtist 
• overweeg bij insufficiënte voeding het gebruik van voedingssupplementen; deze worden vaak echter slecht verdra-

gen en verergeren nogal eens de klachten 
 
 
Toediening van vocht en elektrolyten 

Indien er op grond van anamnese, lichamelijk onderzoek en evt. laboratoriumonderzoek aanwijzingen zijn voor (drei-
gende) dehydratie kan parenterale vochttoediening worden overwogen, afhankelijk van de levensverwachting en de 
wens van de patiënt. Hierbij dienen de voordelen afgewogen te worden tegen de nadelen (immobilisatie van de pa-
tiënt- decompensatie met oedemen..)! 
 
Maagsonde 

Het gebruik van een maagsonde heeft een beperkte plaats in de palliatieve fase, tenzij er sprake is van een totale 
obstructie van de pylorus of het duodenum, een ileus of een niet te behandelen gastroparese. Bij onbehandelbaar 
braken kan in deze situaties een maagsonde via de neus of een PEG-katheter gebruikt worden als hevel om de 
maaginhoud af te laten lopen en zo braken te voorkomen. 
 
Acupunctuur en acupressuur 

Er zijn aanwijzingen dat acupunctuur [1A]68,93,27 en/of acupressuur [2B]71,102,110 (in de vorm van drukmassage of een spe-
ciaal polsbandje) effectief zijn bij de behandeling van postoperatieve misselijkheid en braken, acute misselijkheid en 
braken na chemotherapie of radiotherapie... 
 
Complementaire zorgvormen en psychologische technieken 

Complementaire zorgvormen en psychologische technieken worden met name toegepast bij misselijkheid en braken 
wanneer psychische factoren (angst en spanning) en conditionering (anticipatoire misselijkheid en braken) een belang-
rijke rol spelen[ 2B]102. Deze vorm van misselijkheid en braken reageert vaak slecht op anti-emetica. Deze technieken 
brengen ontspanning, afleiding en/of gevoel van zelfcontrole. In eerste instantie is instructie door een fysiotherapeut of 
psycholoog noodzakelijk. In veel gevallen kan de arts of de verpleegkundige dan wel de naaste zelf de techniek daar-
na zelfstandig toepassen.  
De hieronder genoemde technieken zijn met name onderzocht bij misselijkheid en braken door chemotherapie. 
De volgende technieken kunnen worden toegepast (zie ook Richtlijn Complementaire Zorg): 
• afleiding 
• massage van voeten, handen of gezicht geeft algemene symptoomverbetering via relaxatie en vermindering van 



Richtlijn Nausea – Braken 8/9/2010 10 

angst, doch geen rechtstreeks effect op nausea [2B1,16] 
• aromatherapie (Anijs, Sandelhout) 
• afleiding 
• ontspanningsoefeningen (progressieve spierrelaxatie), met of zonder geleide fantasie 
• luisteren naar muziek [1C]93 
• Yoga [2C]108 
 
De gekozen benadering moet worden afgestemd op de copingstijl van de patiënt. De ene patiënt zal meer baat heb-
ben bij een lichaamsgerichte benadering gericht op ontspanning, terwijl voor de andere een meer actieve gedragsthe-
rapeutische wijze van hanteren aangewezen is. 
 
Symptomatische behandeling: medicamenteus 
Kennis van de etiologie is noodzakelijk om gericht anti-emetica toe te dienen. Anti-emetica kunnen oraal, rectaal, trans-
dermaal of parenteraal (subcutaan of intraveneus) worden toegediend. Bij chronische misselijkheid (waarbij er vaak 
sprake is van verminderde maagontlediging) en braken moeten anti-emetica rectaal of eventueel parenteraal worden 
toegediend.  
Sommige middelen hebben meerdere werkingsmechanismen en grijpen op verschillende neurotransmitters aan. 
De volgende middelen worden als anti-emetica gebruikt (zie Tabel 1): 
• dopamineantagonisten: remmen centrale dopamine (D2)-receptoren in de chemoreceptor trigger zone: haloperidol, 

levomepromazine ( ook metoclopramide, domperidon, alizapride doch zeer zwak),)  
• prokinetica: bevorderen de maagontlediging door remming van dopamine-receptoren in de maag (metoclopramide, 

domperidon); metoclopramide stimuleert tevens de perifere 5HT4-receptoren, waardoor de afgifte van acetylcho-
line uit de myenterische plexus wordt gestimuleerd en de peristaltiek wordt bevorderd 

• serotonine(5HT3)-antagonisten (ondansetron, granisetron, tropisetron) 
• corticosteroïden (dexamethason) : alleen zinvol bij specifieke indicaties [1C] 34 
• cyclizine, levomepromazine 
• anticholinerge middelen butylhyoscine bromide 
• octreotide/lanreotide (analogen van somatostatine: gastro-intestinaal hormoon= maagdarmsecretieremmer 
• pylorusdilatatie : alizapride 
• tweede lijn behandeling : levomepromazine, (levo)sulpiride [1A18] en olanzapine [2C]41,85,99, via verschillende  recepto-

ren 
 
De keuze van de middelen is mede afhankelijk van de mechanismen die leiden tot misselijkheid en braken en de be-
trokken receptoren: 
• prokinetica (metoclopramide [ 1A12,13,31] of domperidon, ) bij gastroparese 
• Haloperidol [2C ] bij misselijkheid en braken door stimulatie van de chemoreceptor trigger zone door geneesmidde-

len (m.n. opioïden), hypercalciëmie of nierinsufficiëntie 
• serotonine(5HT3)-antagonisten (eventueel in combinatie met dexamethason) bij misselijkheid en braken door che-

motherapie [1C] 47 (alleen gedurende de eerste 24 uur) 
• corticosteroïden bij misselijkheid door chemotherapie (in combinatie met serotonine-antagonisten), bij leverkapsel-

prikkeling, evt. bij ileus, bij verhoogde intracraniële druk en bij resistentie tegen andere anti-emetica 
• cyclizine (magistraal) bij vestibulaire oorzaken van misselijkheid en braken 
• octreotide[2C]81/lanreotide en/of butylhyoscine bromide bij de conservatieve behandeling van ileus  
• levomepromazine [1C]98, serotonine-antagonisten of olanzapine [2C]41 bij misselijkheid en braken, refractair tegen 

andere behandelingen 
In ongeveer 30% van de gevallen is een combinatie van verschillende anti-emetica noodzakelijk. Aangezien meto-
clopramide en haloperidol beide dopamine-antagonisten zijn, is het niet rationeel om deze middelen te combineren ter 
bestrijding van misselijkheid. Metoclopramide en domperidon moeten niet worden gecombineerd met middelen met 
anticholinerge (bij)werking omdat deze het prokinetische effect tegengaan. 
 
Bij persisterend braken en wanneer er orale of rectale toediening niet  mogelijk is, kan parenterale toediening worden 
overwogen van: 
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• metoclopramide: 60-120 mg/24 uur s.c. of i.v. als continue infusie 
• haloperidol: 2-4 mg/24 uur s.c. of i.v. als continue infusie 

o Corticoïden:dexamethason: 1 dd 5-10 mg s.c.  (bij voorkeur in bolus ’s morgens en niet als continue 
infusie) 

• methylprednisolone 40mg i.m.levomepromazine: 3,25-12,5 mg s.c. in bolus of als continue infusie [1C]98 

• ondansetron: 2 dd 8 mg of16 mg/24 uur s.c. of  i.v. [2A]88,20 als laatste keuze vermits buiten chemotherapie het nut 
twijfelachtig is [1A]35 

 
Met uitzondering van dexamethason kunnen bovengenoemde middelen goed met elkaar en met andere middelen (bijv. 
morfine) in één oplossing worden gecombineerd. Dit heeft echter wel het bezwaar dat de dosering van de middelen afzon-
derlijk niet kan worden gevarieerd en dat het geven van een bolusinjectie niet goed meer mogelijk is. 
 
NB Cannabis (in sigaretten of thee of als tetrahydrocannabinol (THC)) heeft een beperkte plaats bij de behandeling 
van misselijkheid en braken, met name bij chemotherapie. Het wordt  niet aangeraden vanwege de bijwerkingen, met 
name dysforie bij oudere patiënten. 
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Stappenplan  
Diagnostiek 

1. Anamnese en lichamelijk onderzoek 
2. Bij verdenking op specifieke oorzaak en relevant voor het verdere beleid: overweeg  laboratoriumonderzoek en/of 

niet belastende beeldvorming 
 
Beleid 

1. Indien mogelijk: behandeling van de oorzaak 
2. Symptomatische behandeling: 

• leefregels en voedingsadviezen 
• vermijden van uitlokkende factoren: rustige omgeving, frisse lucht, zacht licht 
•  medicamenteuze symptomatische therapie: 

 Eerste stap 
 In eerste instantie wordt gekozen voor monotherapie. De keuze van het anti-emeticum is afhankelijk van de oor-

zaak (zie ook Tabel 1) en van de betrokken receptoren en neurotransmitters: 
 - bij vertraagde maagontlediging of abdominale oorzaken (exclusief ileus, zie boven):  

 - metoclopramide [ 1A ]14,82,31 3-4 dd 10-20 mg p.o. of 20-40 mg supp./60-120 mg/24 hr s.c. of i.v., of 
- domperidon 3-4 dd 10-20 mg p.o. of 3-4 dd 60-120 mg supp. 
  Argumenten voor metoclopramide: meer ervaring, onderbouwd door onderzoek bij patiënten in de palliatieve 

fase [ 1B ]14  Argumenten voor domperidon: vermoedelijk even effectief, maar veel minder kans op 
centrale bijwerkingen (sufheid, extrapyramidaal, akathisie=motorische onrust). -  

 - bij chemotherapie of radiotherapie: 
•  - bij radiotherapie of chemotherapie <24 uur na toediening: ondansetron 2 dd 8 mg p.o. of i.v. [2A]88 

 /1 dd 16 mg supp., granisetron 2 dd 1 mg p.o. of tropisetron 1 dd 5 mg p.o. of i.v., evt. in combinatie met dex-
amethason 1 dd 5 mg p.o. 

 - bij anthracycline- of cisplatinum bevattende chemotherapie: aprepitant 1 dd 125 mg p.o. op dag 1 en 1 dd 
80 mg p.o. op dag 2 en 3 in combinatie met dexamethason 1 dd 10 mg p.o. op dag 1-4 

 - bij vertraagde misselijkheid en braken (>24 uur) na toediening van andere chemotherapie: dexamethason 1 dd 
10 mg p.o. op dag 1-4 in combinatie met metoclopramide 3-4 dd 10-20 mg p.o. of 20-40 mg supp. 

 - bij anticipatoire misselijkheid of braken: 1-2 mg lorazepam SL of 2,5 à5mg olanzapine SL [1B]104., vooraf-
gaande aan chemotherapie   

 - bij misselijkheid ten gevolge van opioïden: 
 - metoclopramide 3-4 dd 10-20 mg p.o. of 20-40 mg supp. 
 - alizapride 3-4 dd 50mg 

- domperidon 3-4 dd 10-20 mg p.o. of 60-120 mg supp. 
  Argumenten voor metoclopramide: meer ervaring, onderbouwd door onderzoek bij patiënten in de palliatieve 

fase [ 1B ],  
  Argumenten voor domperidon: vermoedelijk even effectief, maar veel minder kans op centrale bijwerkingen 

(sufheid, extrapyramidaal, akathisie=motorische onrust). 
- evt. haloperidol [2C ] 2 dd 1-2 mg p.o. 

 - bij andere chemische/metabole oorzaken: 
 - haloperidol [2C ] 3x5dr  p.o.(1-2 mg) 
 - alternatieven: metoclopramide 3-4 dd 10-20 mg p.o. of 20-40 mg supp. of domperidon 3-4 dd 10-20 mg 

p.o. of 60-120 mg supp. 
 - bij hersenmetastasen, niet reagerend op dexamethason, of bij meningitis carcinomatosa: 
 - overweeg radiotherapie 
 - levopromazine 6.25-12.5mg. 
 - alternatief: haloperidol 3x5dr  p.o.(1-2 mg) 

 - bij vestibulaire oorzaken: 
 - scopolamine TTS 1-2 pleisters à 1,5 mg per 72 uur 
 - alternatief: cyclizine 3-4 dd 50 mg p.o. of 3 dd 100 mg supp. 

 - indien psychische factoren mede een rol spelen:  
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 - oxazepam 3 dd 10 mg p.o. of lorazepam 1-2 mg p.o. of i.v. 
 -  psychologische technieken (met name bij misselijkheid en braken bij chemotherapie) 

  
 Tweede stapIn ongeveer 30% van de gevallen is een combinatie van verschillende anti-emetica geïndiceerd. Dit 
heeft alleen zin als deze op verschillende neurotransmitters aangrijpen. Dexamethason heeft alleen  een euforiserend 
effect en heeft geen meerwaarde op het braken in se [ 1B ] 9. Het is wel effectief bij hersenoverdruk en ileus. 
 -  metoclopramide 
 -  levopromazine 6.25-12.5mg. [2C ]26 

 -  haloperidol [2C ]  
 
 Derde stap 
 Indien de combinatie van metoclopramide of haloperidol met dexamethason onvoldoende resultaat oplevert, kun-

nen worden overwogen: 
 - serotonine(5HT3)-antagonisten: ondansetron 2 dd 8 mg p.o./1 dd 16 mg supp., granisetron 2 dd 1 mg p.o. 

of tropisetron 1 dd 5 mg p.o., in principe in combinatie met dexamethason 1 dd 4-8 mg p.o. 
  Bezwaren: niet terugbetaald in de thuiszorg, obstipatie als bijwerking 

 - levomepromazine [1C]98,26: startdosis 1 dd 6,25 mg p.o. ( 3,12 mg s.c.) zo nodig ophogen tot max. 25 mg 
dd kan ook  sublinguaal worden toegediend: 5 druppels 

  - olanzapine 2,5 tot 10 mg (als monotherapie) [2C]41 
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Tabel 1. Anti-

emeti-

ca.Geneesmiddel

/ 

Toedieningsvor-

men 

Werkingsmechanisme 

 
Dosering 

 
Bijzonderheden 

 

Primperan® 

Metoclopramide 

Tablet, suspensie 

Zetpil 

Injectie 

Dopamineantagonist 

(centraal + perifeer) 

Zwakke serotonine antagonist 

5HT4-agonist (bevordert 

maagontlediging) 

3-4 dd 10-20 mg p.o.  

of 20-40 mg supp. 

40-100 mg/24 hr s.c. of i.v. 

Dosering  

p.o. : rectaal : s.c./i.v. = 1 : 2 :1  

Niet geven bij ileus 

Extrapiramidale bijwerkingen, akathisie, sufheid 

Motilium® 

Domperidon 

Tablet,  

Suspensie, 

Zetpil 

Dopamineantagonist 

(centraal + perifeer) 

(bevordert maagontlediging) 

3-4 dd 10 mg p.o 

3-4 dd 60 mg supp 

Alternatief voor metoclopramide bij extrapiramidale 

bijwerkingen of sufheid 

Niet geven bij ileus 

 

Haldol® 

Haloperidol 

Tablet, druppels, 

Injectie 

Dopamine-2-antagonist 

(centraal) 

2 dd 1-2 mg p.o. 

2.5-10 mg/24 hr s.c. of i.v. 

Dosering p.o. : s.c./i.v. = 2 : 1 

Als tablet of druppelvloeistof (buccaal) 

O.a. bij misselijkheid t.g.v. opioïden 

Zofran® 

Ondansetron 

Tablet,  

smelttablet, 

stroop, zetpil 

Serotonine (5HT3)-antagonist 

(centraal + perifeer) 

1-2 dd 8 mg p.o. of i.v. 

1 dd 16 mg supp. 

16-32 mg/24 hr s.c. of i.v. 

M.n. bij chemotherapie of radiotherapie 

Obstipatie als bijwerking 

Kytril® 

Granisetron 

Tablet 

Injectie 

Serotonine (5HT3)-antagonist 

(centraal + perifeer) 

2 dd 1 mg p.o. 

 

1-3 dd 3 mg i.v. 

M.n. bij chemotherapie of radiotherapie 

Obstipatie als bijwerking 

Derde lijn therapie bij obstructie  [2C104] 

Medrol® 

Methylprednisolone 

Vermindering hersenoedeem en 

oedeem rondom tumor/ 

 metastasen 

1 dd 40-125 mgi.m.  

32 mg PO ‘s morgens  

 

 

Begin ged. 1-3 dd met stoot dosis, bijv 125mg IM, en 

probeer dan af te bouwen 

Aacidexam® 

Dexamethason 

Tablet, injectie 

Vermindering hersenoedeem en 

oedeem rondom tumor/ 

 metastasen 

1 dd 5-10 mg p.o., s.c. of i.v. 

Dosering p.o. = s.c./i.v. 

 Begin 1-3 dd met stoot dosis, bijv 10-15mg SC, en 

probeer dan af te bouwen 

Cyclizine 

(magistrale  

Bereiding) 

Tablet, zetpil 

Antihistaminicum 

Zwak anticholinergicum 

2-3 dd 50-100 mg p.o. 

2-3 dd 100 mg suppo 

Magistrale bereiding 

Buscopan® 

butylhyoscine 

bromide 

Injectie 

Anticholinergicum 

 

60-120 mg/24 u s.c. of i.v. 

 

Bij ileus 

Droge mond, visusstoornissen, urineretentie, verward-

heid Niet combineren met prokinetica 

 

Zyprexa® 

Olanzapine 

(Smelt)tablet, 

injectie 

Dopamineantagonist 

Serotonine (5HT2,3,6)antagonist 

Antihistaminicum  

Anticholinergicum 

1-2 dd 2.5-10 mg p.o. 

 

 

Nevenwerking: sedatie kan soms nuttig zijn  

Nozinan® 

Levomepromazine 

Tablet, injectie 

Dopamineantagonist 

5-HT2-antagonist 

Antihistaminicum 

Anticholinergicum 

Startdosis 1 dd 6,25 mg p.o.  

Avonddosis  

 max. 25 mg dd 

Dosis p.o. : s.c. = 2 : 1 

Lage dosis is efficiënt als anti-nausea medicatie 

Hogere dosissen (+25mg) werken sederend) 
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Tabel 1. Anti-

emeti-

ca.Geneesmiddel

/ 

Toedieningsvor-

men 

Werkingsmechanisme 

 
Dosering 

 
Bijzonderheden 

 

Sandostatine® 

Octreotide 

Injectie 

Antisecretoir middel 

 

3 dd 100-300 microgr of 300-

900 microgr/24 h s.c. of i.v. 

Bij ileus 

 

Somatuline® 

Lanreotide PR 

Injectie 

Antisecretoir middel 

 

30 mg i.m. 1x per 2 weken Bij ileus, goed reagerend op octreotide 

 

 
 
 

   

   

   

   

   
   
   

   

 
  

-    
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Niveau van bewijsvoering 

 
Behandeling 

 
Niveau van 

grading 
Referentie(s) 

 
Opioïdrotatie of verandering 

van toedieningweg van opioïden 
1B Bruera 19959 

Stentplaatsing: pyloroduodenaal 1B Jeurnink 200742, Siddiqui200792  
Ascitespunctie 2C McNamara 200058  
Chirurgie bij ileus in geselecteerde gevallen 2C Ripamonti 200879 
Neussonde/PEG-katheter bij gastroparese  1C Gemlo 198629  

Octreotide/Lanreotide bij ileus 

 
1A Mercadante 200762  

butylhyoscine bromide bij ileus 2A 

 
Mercadente 200762 

Voedingsadviezen 2C LEVV 200749 

Acupunctuur en acupressuur bij chemotherapie 1A Vickers 200193 

Complementaire zorgvormen en  

psychologische technieken: 
- Massage 
- Relaxatietherapie 

 
 

2B 
2C 

LEVV 2007 
 
Cassileth16 
Luebbert 200153 

Metoclopramide 1A  Bruera 200013 
Haloperidol 2C Critchley 200119 
Serotonine (5HT3)-antagonisten bij misselijkheid en braken door radio- of chemotherapie 1C  Kris 200658 
Dexamethason bij misselijkheid en braken door chemotherapie 

(combinatie met serotonine (5HT3)-antagonisten) 
1C 

 
Kris 200547 
 

Dexamethason bij misselijkheid en braken door andere oorzaken 1B  Bruera 200414 
Levomepromazine 1B Eisenchlas 200526   
Olanzapine 2C Jackson 200341 
 
 
1 A   sterke aanbeveling, hoge graad van evidentie 
1 B  sterke aanbeveling, matige graad van evidentie 
1 C  sterke aanbeveling, lage of zeer lage graad van evidentie 
2 A  zwakke aanbeveling, hoge graad van evidentie 
2 B  zwakke aanbeveling, matige graad van evidentie 
2 C  zwakke aanbeveling, lage of zeer lage graad van evidentie 
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