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RICHTLIJNEN VOOR MEDICAMENTEUZE BEHANDELING MISKRAAM

Beste mevrouw,

Uw arts heeft bij u een miskraam vastgesteld. Op basis van de echo-

grafie en/of bloedafname is het zeker dat uw zwangerschap niet verder 

kan evolueren. Misschien heeft u al wat bloedverlies, maar het kan ook 

dat u (nog) geen klachten heeft en u zich nog zwanger voelt. Toch is het 

zeker dat er een miskraam aankomt. 

Dat is uiteraard vervelend nieuws en mogelijk een ingrijpend, intens 

verdrietig moment voor u. Wij proberen u daar zo goed mogelijk door-

heen te helpen.

Uw arts heeft u de mogelijkheden van behandeling voorgelegd. Sa-

men met hem/haar heeft u ervoor gekozen om de miskraam op gang te 

brengen met medicatie. Let wel, u kan daar pas mee starten na instruc-

tie van de Dagelijkse patiëntenmonitoring (DM). Zij zullen u daarvoor 

(telefonisch) contacteren.

Medicamenteuze behandeling miskraam
Misoprostol (Cytotec®) wordt al vele jaren gebruikt om een miskraam 

op gang te brengen als die niet spontaan komt. Door de vaginale toe-

diening van deze tabletten kan in veel gevallen een curettage vermeden 

worden, en dus ook de risico’s en complicaties die daarmee gepaard 

gaan. Een curettage – het ‘schoonmaken’ van de baarmoeder – is im-

mers een operatieve ingreep. 

Cytotec® is niet geregistreerd voor de behandeling van miskraam, maar 

met uw toestemming kan het daarvoor gebruikt worden. Gezien de zeer 

ruime en positieve ervaringen met deze toepassing, is dat aangewezen.

Hoe gaat het in zijn werk?
 > Op de verpleegafdeling bent u acht tabletten Cytotec® gaan afhalen. 

 > Nadat u van de DM het groene licht gekregen heeft om te starten, 

brengt u daarvan ’s ochtends vier tabletten vaginaal in. Daarvoor 

bevochtigt u de tabletten met enkele druppels water, en u brengt ze 

zo hoog mogelijk in de vagina. 

 > De volgende ochtend, m.a.w. ongeveer 24 uur later, brengt u de an-

dere vier tabletten op dezelfde manier in.

 > Na de eerste toediening van Cytotec® wacht u gewoon af, maar los 

van de reactie van uw lichaam mag u de volgende dag de tweede 

dosis toedienen. De behandeling heeft namelijk de beste kans op 

slagen als alle tabletten gebruikt worden.

 > Als uw bloedgroep rhesus-negatief is, moet u mogelijk een injectie 

Rhesus Anti-D krijgen. Uw arts zal u dat vertellen. Dat is bij gebruik 

van Cytotec® niet anders dan bij een spontane miskraam.

 > Het is verstandig om tijdens deze behandeling niet te sporten, geen 

bad te nemen en geen seksuele gemeenschap te hebben. 

 > Bij veel vrouwen begint het vaginale bloedverlies enkele uren na het 

inbrengen van de eerste vier tabletten. U kan meer bloed verliezen 

dan bij uw gemiddelde menstruatie, ook bloedstolsels en soms een 

herkenbaar vruchtzakje. 

Gebruik maandverband om het bloedverlies op te vangen, beter geen 

tampons.

Mogelijke bijwerkingen
 > Het bloedverlies gaat vaak gepaard met buikpijn en krampen in de 

baarmoeder. Net als bij een spontane miskraam kan die pijn heviger 

zijn dan bij uw gemiddelde menstruatie.

Tegen de pijn kan u pijnstillers gebruiken. U krijgt daarvoor een voor-

schrift van uw arts.

– paracetamol: 1 g tot 4 keer per dag, of

– naproxen: 500 mg, 2 tot 3 keer per dag.

Een warme kruik tegen de buik kan soms ook helpen.

 > Daarnaast heeft de behandeling weinig bijwerkingen. Misselijkheid 

en diarree komen voor, maar zelden. Sommige vrouwen hebben last 

van een  lichte temperatuursverhoging en/of last van rillingen.
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Wanneer neemt u best contact op?
 > Bij bloedverlies dat te hevig is om goed op te kunnen vangen met 

maandverband. 

 > Bij pijn die niet te verdragen is, ondanks het gebruik van paraceta-

mol of naproxen.

 > Bij aanhoudende hoge koorts of algemeen onwelzijn.

Opvolging
 > De DM geeft u na vijf tot zeven dagen een nieuwe afspraak voor 

een bloedafname en echografie, zodat we kunnen controleren of de 

miskraam volledig is. 

 > Als deze controle aantoont dat het vruchtzakje nog aanwezig is, 

kan alsnog een curettage nodig zijn. De ingreep wordt dan gepland.

 > Als er nog restweefsel aanwezig is maar het vruchtzakje niet meer, 

kunnen we meestal afwachten.

 > In zeer specifieke gevallen wordt ervoor gekozen om de medicamen-

teuze behandeling over te doen. Als dat het geval is, informeren we 

u daar uiteraard over. 

 > Zelfs als we een volledige miskraam hebben vastgesteld, kan u nog 

enige tijd vaginaal bloedverlies hebben. Dat is normaal, tot twee à 

drie weken na de inname van Cytotec®. 

Als het bloedverlies langer aanhoudt of te hevig is, neemt u best 

contact op (zie hiernaast).

 > In principe volgt twee weken na de laatste echografische controle 

nog een bloedanalyse, ter bevestiging dat het zwangerschapshor-

moon goed daalt. Als het resultaat daarvan bevredigend is, is een 

volgende controle pas nodig bij uw volgende menstruatie, of als uw 

menstruatie langer uitblijft dan zes weken na de miskraam. 

 > Bij de laatste controle zal behalve een bloedafname ook een echo-

grafie uitgevoerd worden, om te bevestigen dat de baarmoederholte 

leeg is. 

 > Ter afsluiting is er een controleconsultatie met uw behandelende 

arts. Die zal uw miskraam met u bespreken en de stappen voor een 

eventuele volgende behandeling toelichten.

Belangrijk!
Vergeet niet terug te komen voor de afgesproken controle(s), ook 

al is voor u de miskraam voorbij. Voor uw veiligheid is het essen-

tieel dat we goed controleren: soms blijft er toch wat restweefsel 

achter, wat later voor problemen kan zorgen.

Met wie neemt u best contact op?
Tijdens de opvolging kan u rechtstreeks contact met ons opnemen via 

volgende telefoonnummers.

 > De Dagelijkse Monitoring voor specifieke vragen over de opvolging 

of de medicatie.

Tel. +32 2 477 88 88

 > De verpleegafdeling van het CRG (VPE 03) voor dringende zaken. 

Tel. +32 2 477 66 44

 > De dienst Spoedgevallen van UZ Brussel buiten de openingsuren van 

het CRG.

Tel. +32 2 477 51 00


