
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OLVG, locatie West  
 

Medicamenteuze behandeling bij 

miskraam 
  

Sommige vrouwen willen bij een miskraam wel een behandeling, maar 

liever geen operatieve ingreep (curettage). Bij de medicamenteuze 

behandeling worden er oraal en vaginaal medicijnen gegeven die de 

miskraam op gang brengen. 

 

Op internet zijn allerlei sites te vinden die de medicamenteuze behandeling aanbevelen. Ook 

in abortusklinieken worden de zogenoemde overtijdbehandelingen wel op deze manier 

aangepakt. Uit onderzoek blijkt dat de behandeling betrouwbaar en veilig is, indien correct 

toegepast. 

 

Voordelen van een medicamenteuze behandeling: 

 geen operatie/narcose 

 geen complicaties van de operatie 

 patiënt kan alles zelf thuis doen. 

 

Nadelen van een medicamenteuze behandeling: 

 licht verhoogde kans op veel bloedverlies 

 pijn en bloedverlies 

 incomplete miskraam, waarvoor alsnog curettage is vereist. 

 

Anti-D-immunoglobuline 

Als u een rhesus-negatieve bloedgroep hebt, kan de arts besluiten na een miskraam anti-D-

immunoglobuline toe te dienen. Dit medicijn voorkomt het ontstaan van rhesusantistoffen. 

Deze stoffen kunnen in een volgende zwangerschap problemen veroorzaken. 

 

Als bij een echo is aangetoond dat er geen vruchtje was aangelegd of dat het vruchtje in een 

zeer vroeg stadium is afgestorven, wordt hier soms vanaf gezien, omdat er dan nog geen 

kans is op vorming van antistoffen. 

 

De behandeling 

De medicijnen zijn alleen in een ziekenhuisapotheek verkrijgbaar. U krijgt de medicijnen en 

bijbehorende instructies via de afdeling Verloskunde en Gynaecologie. De dosering van de 

medicatie hangt af van de zwangerschapsduur. Hoe verder de zwangerschap gevorderd is, 

hoe vaker de dosering herhaald moet worden. De behandeling kan thuis gedaan worden. 
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Controleafspraak 

Er wordt een afspraak gemaakt voor een echocontrole om te kijken of de miskraam volledig 

is. 

 

Na de behandeling 

Complicaties en contact 

Complicaties komen niet veel voor. Neem contact op met de huisarts of het ziekenhuis bij: 

 hevig bloedverlies, meer dan bij een hevige menstruatie 

 aanhoudende klachten, zoals kramp en fors bloedverlies 

 koorts hoger dan 38,5°C 

 ongerustheid. 

 

 

Vragen? 
 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl 

Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk 

op  www.olvg.nl/zorgnota 
 

 

Contact  
polikliniek Gynaecologie, locatie West 

T 020 510 88 88 (ma t/m vrij 8.30 – 16.00 uur) 

Route 22 

 

Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?  

Bel dan zo snel mogelijk met  de afdeling. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats 

komen. 
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