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Zorgpad miskraam 
 
Inleiding 
Er is vastgesteld dat er bij u sprake is van een miskraam. In deze folder krijgt u informatie over 
de oorzaak van een miskraam en de verschillende behandelmethoden. Leest u de gehele folder 
rustig door. Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverlener.  
 

Wat is een miskraam?  
Een miskraam betekent dat u een zwangerschap verliest die niet levensvatbaar is. De oorzaak 
van een vroege miskraam (in de eerste twee tot drie maanden van de zwangerschap) is bijna 
altijd een aanlegstoornis en de natuur vindt een logische oplossing voor dit probleem: het groeit 
niet verder en wordt afgestoten. Meestal is er bij een vroege miskraam een 
chromosoomafwijking bij de bevruchting ontstaan. In de regel gaat het hier niet om erfelijke 
afwijkingen, zodat een volgende zwangerschap in principe gewoon kan verlopen. Een eerste 
miskraam is dan ook geen reden voor nader onderzoek. Nader onderzoek wordt pas overwogen 
na meerdere miskramen (≥ 2) en ook dan wordt er bijna nooit een duidelijke verklaring voor de 
miskramen gevonden. 
 

Kans op een miskraam 
Bij vrouwen beneden de vijfendertig jaar eindigt één op de tien zwangerschappen in een 
miskraam. Tussen de vijfendertig en veertig jaar is dat één op de vijf á zes zwangerschappen en 
tussen de veertig en vijfenveertig jaar is er een kans van één op drie. Bij vrouwen ouder dan 
vijfenveertig jaar is het risico van een miskraam vijftig procent. Vrouwen die een keer een 
miskraam hebben meegemaakt, lopen mogelijk iets meer risico om weer een miskraam te 
krijgen, maar ook in hun geval is de kans het grootst dat een zwangerschap wel goed afloopt. 
Omdat een miskraam bijna altijd veroorzaakt wordt door een aanlegstoornis, is er geen 
behandeling mogelijk. Medicijnen of maatregelen zoals bedrust of stoppen met werken zijn dan 
ook zinloos.  
 

Hoe vindt een miskraam plaats? 
Er zijn drie manieren waarop een miskraam kan plaatsvinden: 

 U kunt wachten tot de miskraam spontaan optreedt. 

 Door het toedienen van medicijnen kan de miskraam worden opgewekt, dit gaat via de 
gynaecoloog.  

 Er kan een curettage worden verricht. Dit is een ingreep waarbij het zwangerschapsweefsel 
via de vagina wordt verwijderd uit de baarmoeder welke wordt uitgevoerd door de 
gynaecoloog.  

 
Alle mogelijkheden hebben voor- en nadelen. Waarvoor u kiest, is deels persoonsafhankelijk. 
Daarnaast is het belangrijk om te overleggen met uw zorgverlener. De verschillende manieren 
worden in deze folder verder beschreven. 
  



     
 

 

Patiënten informatie 

 
 

 

Optie 1: Afwachten tot een spontane miskraam optreedt. 
U kunt ervoor kiezen af te wachten tot een spontane miskraam optreedt. Hierbij houdt u 
wekelijks contact met uw zorgverlener over hoe het gaat. De keuze voor afwachten maakt u in 
overleg met de behandelaar. Samen bespreken jullie de voor- en nadelen.  
Bloedverlies in de tweede of derde maand van de zwangerschap is vaak het eerste teken van 
een miskraam. Meestal komt een miskraam na dit eerste bloedverlies binnen een aantal dagen 
op gang, maar soms duurt dit nog een week of zelfs een paar weken.  
Geleidelijk ontstaat krampende pijn in de baarmoeder en neemt het bloedverlies toe, zoals bij 
een hevige menstruatie. In de loop van enkele uren wordt de vruchtzak uit de baarmoeder 
gedreven. De miskraam heeft dan plaatsgevonden. Na het plaatsvinden van de miskraam neemt 
u contact op met uw zorgverlener om een controle afspraak te maken. Bij verdenking op een 
rest vindt nog een echoscopie plaats. 
 

Optie 2: Toediening van medicijnen. 
De miskraambehandeling vindt plaats met een combinatie van medicijnen: mifepriston 
(Mifegyn®) en misoprostol (Cytotec®). Het brengt minder risico’s met zich mee dan een andere 
behandeling. De baarmoedermond wordt week en de miskraam in gang gezet.  
 
Misoprostol is niet officieel geregistreerd voor het beëindigen van de zwangerschap. Het is op 
de markt gebracht als medicijn tegen maagklachten en is hiervoor geregistreerd. Dit betekent 
niet dat dit medicijn moet worden ontraden als middel om een miskraam op gang te brengen. 
Bij 9 van de 10 patiënten die een miskraam hebben die niet spontaan op gang komt, wordt 
medicatie gebruikt om een complete miskraam op gang te brengen. Bij een deel van deze 
patiënten (ongeveer 15%) komt hierna de miskraam nog niet op gang. Er kan dan opnieuw 
misoprostol worden toegediend of er zal alsnog een curettage moeten worden verricht. Uit 
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat medicatie effectief en veilig is. Het 
succespercentage is het hoogst bij een zwangerschap tot 8 weken en neemt af met een 
toegenomen zwangerschapsduur. 
 
Bijwerkingen 
Misoprostol heeft nauwelijks tot geen bijwerkingen. In zeldzame gevallen geeft het huiduitslag. 
Soms gaat het gebruik gepaard met: 

 Diarree 

 Misselijkheid 

 Buikpijn 

 Rillen 

 Koorts van 38°C tot 40°C 

 Hoofdpijn 

 Duizeligheid 
 
Om de miskraam op gang te brengen krijgt u op de polikliniek 1 tablet van 200 mg mifepriston, 
om met water in te nemen, en een recept voor 4 tabletten misoprostol, welke u bij uw eigen 
apotheek ophaalt; deze 4 worden 24 – 48 uur later met water ingenomen of vaginaal ingebracht. 
Uiteraard kunt u ook starten op een later voor u gelegen moment. 
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Start mifepriston Datum Dosis 

  1 x tablet van 200 mg 

Start misoprostol Datum  

  4 x tablet van 200 µg 

 

Het kan enige tijd duren voordat de medicijnen gaan werken en de baarmoedermond open gaat. 
Dit gaat gepaard met buikkrampen, maar het betekent niet dat u de hele tijd buikkrampen heeft. 
U kunt bij pijn eventueel 4 x daags 1000 mg paracetamol en/of 3 x daags 250 mg naproxen 
innemen. Over het algemeen komt de miskraam binnen 24 uur na het inbrengen van de 
tabletten op gang. Het duurt vaak niet langer dan 48 uur.  
 

Wanneer neemt u contact op met de polikliniek? 

 Bij aanhoudend ruim bloedverlies, veel meer dan bij menstruatie. 

 Bij een temperatuur boven de 38,5°C. 

 Bij pijn die niet te dragen is ondanks het gebruik van paracetamol of naproxen. 
 

De polikliniek gynaecologie is te bereiken tijdens kantooruren op nummer 079-3462589 (keuze 
2). In het weekend en de avonduren kunt u bellen naar het algemene nummer van het 
ziekenhuis 079-3462626 en vragen naar de dienstdoende spoedeisende hulp arts. 
 
Als er na 48 - 72 uur nog geen miskraam heeft plaatsgevonden, neemt u contact op met de 
polikliniek gynaecologie om de controle afspraak te vervroegen. 
Wanneer de miskraam op gang is gekomen na de behandeling wordt er na 2 weken een 
controle afspraak gepland. Bij verdenking op een rest zal met de echo worden gekeken of de 
miskraam volledig is geweest. Het is belangrijk dat deze controle plaatsvindt. 
 

Vruchtzak of stolsel? 

Sommige vrouwen twijfelen over het verschil tussen de vruchtzak en een stolsel. De vruchtzak is 
herkenbaar als een met vocht gevuld blaasje met een vliezig omhulsel dat gedeeltelijk met roze 
vlokken is bekleed. Vaak komen ook bloedstolsels vrij, die meer donkerrood en glad zijn. Een 
stolsel kunt u met uw vingers uit elkaar trekken tot er niets meer van overblijft, bij een vruchtzak 
herkent u altijd een met helder vocht gevuld blaasje. De pijn verdwijnt vrij snel na een miskraam 
die normaal verloopt. Het bloedverlies vermindert snel en is vergelijkbaar met de laatste dagen 
van een menstruatie. Naar eigen wens kunt u het weefsel opvangen, dit is voor de behandeling 
niet noodzakelijk. Als de miskraam achter de rug is, kunt u de verloskundige of gynaecoloog 
hiervan op de hoogte stellen.  
 

Optie 3: Curettage. 
Bij een curettage wordt u binnen een week geholpen. Een curettage is een kleine ingreep 
waarbij de baarmoedermond wordt voorbehandeld met 400 ug misoprostol; deze 2 tabletten 
worden 3 uur voor de ingreep met wat water ingenomen of vaginaal ingebracht. De 
baarmoederholte wordt via de vagina leeggezogen. U krijgt voor de duur van de ingreep sedatie. 
Sedatie is een vorm van anesthesie (narcose) waarbij het bewustzijn wordt verlaagd. Hiertoe 
krijgt u een slaapmiddel toegediend. Indien dit niet mogelijk is, kan gekozen worden voor 
algehele of spinale (ruggenprik) anesthesie. U krijgt hiervoor, voorafgaand aan de ingreep, een 
afspraak bij de anesthesioloog. De curettage zal plaatsvinden op de OK of een speciaal 
daarvoor ingerichte behandelkamer. Bij de ingreep zal de gynaecoloog worden ondersteund 
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door twee assistenten. De ingreep duurt ongeveer tien minuten. Na afloop kunt u even rustig 
bijkomen op de afdeling. Enkele uren later mag u weer naar huis.  
 
Verpleegkundige zorg bij curettage. 
De verpleegkundige heeft, wanneer u komt voor de curettage, een gesprek met u waarvan in 
samenspraak met u, een samenvatting wordt gemaakt voor in het zorgdossier. De 
verpleegkundige legt de gang van zaken uit omtrent de afdeling, de gang van zaken betreffende 
de ingreep (voor en na de behandeling), het pijnprotocol en de artsenvisite. 
 
Complicaties. 
Als u gezond bent, is er bij een curettage weinig kans op een complicatie. Ook heeft een 
curettage over het algemeen geen gevolgen voor een volgende zwangerschap. 
In een heel enkel geval kunnen zich de volgende complicaties voordoen: 

 Het syndroom van Asherman. 
Er ontstaan verklevingen aan de binnenkant van de baarmoeder. Deze moeten operatief 
worden weggehaald. 

 Een perforatie van de baarmoederwand. 
Tijdens de curettage gaat het slangetje of de curette door de baarmoederwand heen. 
Meestal heeft dit geen gevolgen, maar soms wordt geadviseerd om voor extra observatie in 
het ziekenhuis te blijven. 

 
In de periode tussen de miskraam, curettage en de nacontrole moet u contact opnemen met het 
ziekenhuis als: 

 U meer bloed verliest dan bij een normale menstruatie 

 De buikpijn niet verdwijnt of erger wordt 

 U koorts krijgt hoger dan 38.5 graden Celsius 

 U abnormale of ruikende afscheiding heeft. 
 

Controle. 
Vier tot zes weken na de curettage komt u voor de controle op de polikliniek Gynaecologie. U 

kunt daar vragen stellen en praten over uw ervaring.  

 
Anti-D-immunoglobuline. 

Het landelijke advies is om na een miskraam anti-D-immunoglobuline (anti-D) toe te dienen aan 
vrouwen met een rhesus - negatieve bloedgroep. Op deze manier is het mogelijk het ontstaan 
van rhesus - antistoffen te voorkomen. Deze antistoffen kunnen in een volgende zwangerschap 
problemen veroorzaken. 
Bij een spontane miskraam of een medicamenteuze behandeling van meer dan 10 weken 
zwangerschapsduur én een lengte van de vrucht van meer dan 33 mm, is het geven van anti-D 
nodig. Bij een curettage is dit nodig bij een lengte van de vrucht van meer dan 33 mm.   

      

Lichamelijk herstel. 
Meestal verloopt het lichamelijke herstel na een spontane miskraam of een curettage vrij vlot. 
Gedurende een of twee weken is er vaak nog wat bloedverlies en bruinige afscheiding. De 
volgende menstruatie vindt in principe na ongeveer zes weken plaats, soms een paar weken 
eerder of later. Het is verstandig om met gemeenschap te wachten tot u geen last meer heeft 
van bloedverlies of afscheiding. Daarna is uw lichaam voldoende hersteld om weer opnieuw 
zwanger te worden. Het feit dat u een miskraam heeft gehad, betekent niet dat u nu moeilijker 
zwanger raakt. 
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Emotioneel herstel. 
Het is niet ongewoon als u zich na de miskraam somber, verdrietig of labiel voelt.  
Een miskraam is voor de meeste vrouwen een emotionele gebeurtenis en ook de hormonale 
veranderingen, hebben invloed op uw stemming. Verdriet, schuldgevoelens, ongeloof, boosheid 
en een gevoel van leegte zijn, zeker bij de vrouw, veel voorkomende emoties. Het besef dat de 
zwangerschap vanaf het begin al niet in orde was en de miskraam dus een natuurlijke oplossing 
is, kan een troost zijn. De vraag waarom het misging, houdt u wellicht ook bezig. Hoe invoelbaar 
ook, schuldgevoelens zijn bijna nooit terecht.  Een miskraam is een natuurlijke oplossing voor 
iets wat fout ging rond de bevruchting en het is zeer onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld een 
gezondere leefwijze of minder stress een miskraam kan voorkomen. Voor de omgeving is het 
soms niet duidelijk wat u doormaakt. Opmerkingen als 'volgende keer beter' of 'je bent nog jong' 
helpen meestal niet, ook al zijn ze goed bedoeld. Ze doen immers geen recht aan wat u op dat 
moment voelt. Omdat het verlies vaak voor de buitenwereld onzichtbaar is, kan het helpen te 
praten met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ze weten wat u doormaakt. Verschillen 
in beleving of snelheid van verwerken tussen man en vrouw kunnen een druk in de relatie 
geven; ook dan is het verstandig erover te praten, zowel met elkaar, als met anderen. 
 
Vrouwen die na een miskraam opnieuw zwanger worden zijn daar meestal blij mee, maar voelen 
zich vaak de eerste tijd ook onzeker en bang; zal het opnieuw misgaan? Sommigen willen 
daarom de omgeving nog niet direct van de zwangerschap op de hoogte stellen. Gelukkig 
verloopt een volgende zwangerschap meestal goed, ook bij vrouwen die meer dan één 
miskraam hebben doorgemaakt. 
 

Tip  
Bewaar een aandenken aan deze zwangerschap, bijvoorbeeld de foto van de echo, de 
afsprakenkaart van de verloskundige of schrijf je verhaal en gevoelens over deze zwangerschap 
op. Dit kan helpen in de verwerking en bovendien, hoe kort dit leven ook bij jullie is geweest, het 
was wel jullie kind waar je met vreugde naar uitkeek. Dit verdient een herinneringsplek. 
 
Hulpverleningsinstanties: 

FIOM  

Stichting Ambulante FIOM 
Centraal Bureau 
Kruisstraat 1, 5211 DT 's-Hertogenbosch 
Tel.: (073) 61.288.21 
 

Project Lotgenotencontact bij Miskramen 

Humanitas, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en 
Samenlevingsopbouw 
Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam 
Postbus 71, 1000 AB Amsterdam 
Tel.: (020) 523.11.00 
Project Lotgenotencontact bij Miskramen biedt ondersteuning aan vrouwen die een miskraam 
hebben gehad. Hiervoor organiseert men lotgenotencontacten, zodat vrouwen ervaringen 
kunnen uitwisselen en emoties kunnen verwerken. 
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Landelijke Stichting Rouwbegeleiding 

Geeft informatie over rouw- en verliesverwerking en is behulpzaam bij het zoeken naar 
hulpverleningsinstanties in de woonomgeving. Tel.: (030) 276.15.00, e-mail: LSR@hetnet.nl. 
 

Boek  

M. van Buuren en W.Braam 
Als je zwangerschap misloopt, 6e dr. Baarn: de kern, 1999. ISBN 9032506749 
 

Links 

https://www.keuzehulp.info/pp/miskraam/intro/2/ 
 
https://deverloskundige.nl/ 

 

https://www.miskraamzorg.nl/ 

 

Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw 
eigen verloskundigenpraktijk of de polikliniek gynaecologie, afhankelijk van bij wie u op dit 
moment onder controle bent. De polikliniek gynaecologie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 89. 
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl.   
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