
STANDAARD 

NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP 

(Dreigende) Miskraam 

1 Titel en inhoud 

De standaard (Dreigende) Miskraam omvat richtlijnen voor 
het diagnostisch en therapeutisch handelen van de huisarts 
bij een (dreigende) miskraam. Onder een miskraam wordt 
hier verstaan het verlies van de vrucht in de periode tot en 
met 16 weken vanaf de eerste dag van de laatste menstrua
tie; gewoonlijk wordt deze periode aangeduid als het eerste 
trimester van de zwangerschap. 

Vertrekpunt is de klacht van de vrouw; meestal gaat het 
daarbij om bloedverlies. Er zijn ook andere oorzaken van 
bloedverlies in het eerste trimester van de zwangerschap. 
Deze worden kort opgesomd in het kader van de differen
tiaal-diagnostiek; uitgebreide bespreking valt buiten het 
kader van deze standaard. 

2 Inleiding en motivering 

Ea.n dreigende miskraam is in de huisartspraktijk geen 
zeldzame gebeurtenis. Exacte cijfers over de frequentie van 
spontane abortus zijn moeilijk te geven, maar algemeen 
wordt aangenomen dat ca. 10 procent van aile bekende 
zwangerschappen eindigt in een miskraam; bij gebruik van 
gevoeliger tests, waarmee zwangerschappen eerder wor
den aangetoond, ligt dit percentage hoger. 

In de laatste decennia is geleidelijk meer inzicht ontstaan in 
het verloop en de oorzaken van een spontane abortus. Uit 
echografisch onderzoek is duidelijk geworden dat de ont
wikkeling van de vrucht in de regel al geruime tijd is 
gestagneerd als de uitstoting van de vruchtzak op gang 
komt. Cytogenetisch onderzoek van abortusmateriaal heeft 
aangetoond dat de oorzaak in een hoog percentage van de 
gevallen gelegen is in een afwijkende genetische codering. 

Het inzicht is algemeen geaccepteerd dat therapeutische 
maatregelen (d.w.z. maatregelen die het in stand blijven van 
de zwangerschap beogen) geen zin hebben als een mis
kraam zich aankondigt door vaginaal bloedverlies en/of 
uteruscontracties. 

Van oudsher is bovendien bekend dat een miskraam 
doorgaans als een zelfregulerend proces verloopt; medisch 
ingrijpen is slechts zelden nodig. De bevindingen van het 
abortusonderzoek van het NHG in de zestiger jaren hebben 
dit nog eens bevestigd. 

Uit registraties van het medisch handelen blijkt dat er 
desondanks in de afgelopen decennia een duidelijke ten
dens bestaat in de richting van (poli)klinische behandeling 
van een miskraam. Uit de continue morbiditeitsregistratie-

Uit stilistische overwegingen worden de aanduidingen 'hijlzij' en 'hem/haar' 
in de NHG-standaarden vermeden. Waar dit van toepassing is, worden met 
'hij' en 'hem' beide geslachten bedoeld. 
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peilstations huisartsen blijkt dat in 1983 van aile spontane 
miskramen 82 procent naar de gynaecoloog werd verwe
zen; bijna al deze vrouwen werden vervolgens gecuretteerd. 
Bij het NHG-onderzoek in 1960 was het verwijspercentage 
nog maar 52 procent. 

Er zijn verscheidene oorzaken te noemen die waarschijnlijk 
bijdragen aan deze tendens. 
• De betrokkenheid van de huisarts bij de verloskunde is 

steeds kleiner geworden. Er hebben verschuivingen 
plaatsgehad in de verloskundige zorgverlening, enerzijds 
in de richting van de specialist, anderzijds naar begelei
ding door de verloskundige. Problemen die tijdens de 
zwangerschap ontstaan, worden daardoor vaak recht
streeks aan de gynaecoloog gepresenteerd, hetzij door de 
vrouw zelf (als de zwangerschapscontrole door de gynae
coloog plaatsvindt), hetzij door de verloskundige (de 
doorgaans weinig structurele samenwerkingsrelatie tus
sen verloskundige en huisarts draagt daaraan bij). 

• Duidelijke, wetenschappelijk gefundeerde beleidsad
viezen voor deze situatie, waar huisartsen en verloskundi
gen zich op kunnen baseren, ontbreken. Waarschijnlijk 
vindt daardoor veel defensief handelen plaats bij huis
artsen en verloskundigen en worden vrouwen met een 
(dreigende) miskraam onnodig snel doorverwezen naar 
de tweede lijn. 

• De samenwerkingsafspraken tussen de eerste en de 
tweede lijn zijn vaak onvoldoende, waardoor klachten die 
rechtstreeks in de tweede lijn worden gepresenteerd daar 
ook in behandeling worden genomen en niet worden 
terugverwezen naar de eerstelijnsgezondheidszorg. 

Om verscheidene redenen is deze ontwikkeling ongewenst. 
Te noemen zijn: 
• De beleving door de vrouw en haar omgeving (emoties, 

vragen) vormen bij de miskraam in het algemeen een zeer 
belangrijk aspect. De begeleiding hoort daarom - tenzij er 
een indicatie bestaat voor specialistisch ingrijpen - bij 
uitstek thuis bij de huisarts. 

• In het ziekenhuis wordt bij een miskraam als regel gecu
retteerd, terwijl daarvoor bij een ongecompliceerde mis
kraam geen indicatie bestaat. Zoals' iedere medische 
ingreep heeft curettage risico's en nadelen. 

• Een proces dat bijna steeds een ongecompliceerd, zelfre
gulerend beloop heeft, wordt gemedicaliseerd. Dit heeft 
onder andere consequenties voor de beleving van de 
verdere verloskundige ervaringen van de vrouw. Er kan 
gemakkelijk overwaardering en afhankelijkheid van 
medisch ingrijpen ontstaan, met een ongewenste invloed 
op de beleving van een volgende zwangerschap, die 
uiteraard vaak toch al minder onbevangen tegemoet 
wordt gezien. 

Gezien het bovenstaande is het formuleren van richtlijnen 
op dit terrein van belang. Deze standaard, en in een breder 
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Inbreng van de patient 
De NHG-standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de 
huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal. 

Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de 
patient het beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt 
dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de richtlijnen aan de 
orde, maar wordt het hier expliciet vermeld. 

De huisarts stelt waar mogelijk zijn beleid vast in samenspraak 
met de patient, met inachtneming van diens specifieke omstan
digheden en met erkenning van diens eigen verantwoorde
lijkheid, waarbij adequate voorlichting een voorwaarde is. 

Afweging door de huisarts 
Het persoonlijk inzicht van de huisarts is uiteraard bij aile 
richtlijnen een belangrijk aspect. Afweging van de relevante 
factoren in de concrete situatie zal beredeneerd afwijken van het 
hierna beschreven beleid kunnen rechtvaardigen. 

Oat laat onverlet dat deze standaard bedoeld is om te fungeren 
a/s maat en houvast. 

verband het streven naar consensus over dit beleid tussen 
aile betrokkenen, heeft als doelstellingen: 
1 Duidelijkheid geven over een verantwoord beleid in deze 

situatie, zodat er minder onnodige verwijzingen plaats
vinden en de diversiteit in aanpak kleiner wordt dan nu het 
geval is. 

2 Onnodige medicalisering van de miskraamproblematiek 
voorkomen. 

3 De betrokkenheid van de huisarts bij de zwangerschaps
kunde en verloskunde in het algemeen te vergroten. 

3 Het voorgestelde beleid 

De in deze standaard geformuleerde aanbevelingen zijn 
gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 
• Tijdens een miskraam worden de resten uitgestoten van 

een vrucht waarvan de ontwikkeling in de regel al eerder 
is gestagneerd. 

• Bij onderzoek konden in ruim 60 procent van de gevallen 
genetische defecten worden aangetoond; naarmate ver
fijndere onderzoekstechnieken ter beschikking komen, zal 
dit percentage waarschijnlijk nog stijgen. Door een 
onjuiste genetische codering stagneert de ontwikkeling 
van de vrucht en na enige tijd voigt uitstoting. Het is 
duidelijk dat dit proces niet therapeutisch te be'invloeden 
is. 

• Ook bij miskramen met een (waarschijnlijk) niet-geneti
sche oorzaak is van geen enkele therapie effect aange
toond wat betreft de kans op in stand blijven van de 
zwangerschap. 

• ledere therapie die tot doel heeft het in stand blijven van 
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de zwangerschap te bevorderen, is dan ook zinloos. Dit 
brengt met zich mee dat nader onderzoek bij een (drei
gende) miskraam geen therapeutische consequenties 
heeft. 

• Een miskraam heeft doorgaans een zelfregulerend 
beloop. Medisch ingrijpen in de zin van curettage is aileen 
noodzakelijk bij omschreven indicaties. 

Hiervan uitgaande omvat het beleid van de huisarts bij een 
veronderstelde dreigende miskraam: diagnostiek en uitslui
ten van andere oorzaken van bloedverlies, op basis van 
anamnese en lichamelijk onderzoek; beoordelen van de 
prognose; uitleg, instructie en begeleiding; afwachten; con
trole; verwijzing bij omschreven indicaties. 

De klacht 'bloedverlies in het eerste trimester van de zwan
gerschap' hoeft niet altijd reden te zijn voor een visite; onder 
andere vanwege het te verrichten onderzoek verdient een 
consult in de praktijkruimte in feite de voorkeur. 

Bloedverlies in het begin van de zwangerschap wordt 
door de betrokkenen nogal eens als een spoedeisende 
situatie ervaren. Emotionele beleving en medische nood
zaak lopen hierbij niet altijd parallel. Ais er geen anamnesti
sche aanwijzingen zijn voor andere aandoeningen (met 
name bij pijnklachten dient men bedacht te zijn op een extra
uteriene graviditeit) en er een goede vertrouwensrelatie 
bestaat tussen patient en huisarts, dan kan in eerste instan
tie ook worden volstaan met een telefonische toelichting en 
het geven van adviezen. Het onderzoek kan dan later op een 
geschikt tijdstip plaatsvinden. 

Anamnese 
Bij een (dreigende) miskraam is de entree-klacht meestal 
bloedverlies, soms in combinatie met pijnklachten lOals bij 
de menstruatie of weeenachtige pijn. Zelden is de entree
klacht het verlies van het subjectieve zwangerschapsbele
yen; ook deze klacht moet serieus worden genomen. 

De anamnese omvat de volgende punten: 
• Wanneer yond de laatste menstruatie plaats? Is de zwan

gerschap vastgesteld door middel van een test? Wanneer 
en door wie? 

• De hoeveelste zwangerschap is dit? (Hoeveel) miskramen 
in de anamnese? 

• Hoe was en is het subjectieve zwangerschapsbeleven? 
• Sinds wanneer is er bloedverlies en in welke mate? 

Worden er ook 'stolsels' verloren en zo ja, sinds wanneer 
en hoeveel? Zijn deze bewaard? 

• Zijn er andere klachten, zoals weeenachtige pijn, continue 
pijn, ziektegevoel of temperatuurverhoging? 

Onderzoek 
Het lichamelijk onderzoek omvat de volgende punten: 
• Percussie en palpatie van de buik: pijn? demping? weer

standen palpabel? 
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• Speculumonderzoek en vaginaal toucher: zijn er stolsels 
in de vagina? komt er bloed uit het ostium (en/of is er 
elders een bloedende plek)? is de portio open of gesloten? 
bevindt zich weefsel in het ostium? grootte, consistentie 
en ligging van de uterus? zijn de adnexen palpabel, 
pijnlijk? is het cavum Douglasi gevoelig? 

De huisarts is bij het onderzoek bedacht op bevindingen die 
kunnen wijzen op een extra-uteriene zwangerschap. 

Desgewenst kan de huisarts eventuele 'stolsels' onder
zoeken. 

Voor uitbreiding van het onderzoek tijdens een ongecompli
ceerde (dreigende) miskraam bestaat geen medische indica
tie, omdat therapeutische consequenties ontbreken. Resul
taten van progesteronspiegel-bepalingen, zwangerschaps
reacties enz. hebben geen gevolgen voor het beleid. 

Het vermoeden van vruchtdood kan worden bevestigd 
door middel van echografisch onderzoek, maar ook hiervoor 
bestaat geen medische indicatie: het beleid verandert er niet 
door. Argumenten voor echografisch onderzoek liggen 
vooral in de emotionele sfeer: men wil snel zekerheid over 
het al dan niet nog intact zijn van de zwangerschap. De 
uitslag is echter lang niet altijd eenduidig; bij zwangerschap
pen jonger dan 8 weken valt geen uitsluitsel te geven, en ook 
na die periode krijgt men nogal eens het advies om het 
onderzoek na twee weken te herhalen. Verder kan echogra
fisch onderzoek ongewenste complicaties geven: bij een 
negatieve uitslag (die dus niet altijd zekerheid betekent 
omtrent de vruchtdood) ontstaat soms een zodanige emo
tionele reactie dat de vrouw medisch ingrijpen 'eist' en er 
daarom een curettage wordt verricht zonder duidelijke indi
catie. 

Besluit de huisarts in overleg met de patiente toch tot 
echografie, dan verdient het de voorkeur dit onderzoek in 
eigen beheer te laten verrichten, zonder verwijzing naar een 
specialist. De huisarts kan dan zelf de uitslag met de vrouw 
bespreken. 

Beoordeling van de situatie 
De huisarts gaat na of anamnese en onderzoek een andere 
diagnose doen vermoeden dan een (dreigende) miskraam. 
Differentiaal-diagnostische mogelijkheden bij bloedverlies 
en/of pijn in het eerste trimester van de zwangerschap zijn, 
kort opgesomd: 
• Een extra-uteriene graviditeit; het belangrijkste symp

toom is dan pijn. Bij verden king is een (spoed)verwijzing 
ge·indiceerd. 

• Een cervixpoliep, of een uteruspoliep die in de vagina 
prolabeert. Afdraaien met een korentang en coaguleren 
van het steeltje is meestal goed mogelijk. 

• Een portio-erosie, die door de congestie in de zwanger
schap een grotere neiging tot bloeden vertoont. Een 
cervixuitstrijk is aangewezen. 
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'. Een premaligne of maligne aandoening. Deincidentie 
hiervan is bij zwangere vrouwen zeer laag. Bij afwezig
heid van andere symptomen kan voorlopig worden vol
staan met een cervixuitstrijk. 

• Een molazwangerschap. De incidentie hiervan is in 
Nederland zeer laag (met de leeftijd toenemend; gemid
deld 1: 1600). De uterus is bij een molazwangerschap vaak 
weker en groter dan overeenkomt met de duur van de 
amenorroe. Uiteraard is bij een molazwangerschap ver
wijzing ge·indiceerd. 

Ais de huisarts de diagnose '(dreigende) miskraam' stelt, is 
een voorlopige beoordeling van de prognose mogelijk. 
Prognostisch gunstige tekenen zijn: 

het subjectieve zwangerschapsbeleven is nog aanwezig; 
er zijn geen weeenachtige pijnen; 
er is maar weinig bloedverlies; 
de portio is gesloten; 
de grootte van de uterus is conform de zwangerschaps
duur; 

- de uterus is week en elastisch; 
Prognostisch ongunstige tekenen zijn: 
- het subjectieve zwangerschapsbeleven is veranderd of 

verdwenen; 
- er is weeenachtige pijn, of pijn zoals bij de menstruatie; 
- er is vee I bloedverlies, met stukjes weefsel; 
- het ostium staat open; 
- de vruchtzak puilt uit het ostium; 
- de uterus is te klein voor de duur van de zwangerschap; 
- de uterus voelt vaster en compacter aan dan normaal 

tijdens de zwangerschap. 
De beoordeling van de prognose heeft geen consequenties 
voor het verdere beleid, maar kan van belang zijn voor het 
gesprek met de vrouw- zeker indien de prognose zo gunstig 
blijkt dat geruststelling gerechtvaardigd is. 

Verder beleid 
Heeft de huisarts de situatie beoordeeld, dan omvat het 
verdere beleid afwachten en begeleiden van de vrouw, met 
uitleg, instructie en controle. 

Er zijn geen therapeutische maatregelen te nemen die 
continuering van de zwangerschap of een ongecompliceerd 
verloop van de uitstoting bevorderen. Gestagenen, bed rust 
enz. hebben geen effect. Wat symptomatische farmacothe
rapie betreft, zou men aan pijnstilling kunnen denken. 
Terughoudendheid is hierbij echter geboden; bij hevige pijn 
dient men na te gaan of er geen sprake is van iets anders dan 
een ongecompliceerde miskraam. 

Verder is een miskraam niet a priori een indicatie voor 
curettage, ook niet bij geconstateerde vruchtdood. Integen
deel: afwachten van het spontane beloop heeft de voorkeur. 
De uitstoting van de uterusinhoud vindt in driekwart van de 
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gevallen binnen een week plaats, met matig bloedverlies en 
weinig pijn, en zonder negatieve gevolgen. Curettage daar
entegen heeft risico's: infectie; beschadiging van het cervix
sluitmechanisme bij dilatatie; uterusperforatie; ontstaan 
van intra-uteriene adhesies, het Ashermann-syndroom; 
narcoserisico. Er zijn ook andere bezwaren: het ondergaan 
van een curettage geeft een extra emotionele belasting; het 
kan bijdragen aan een overwaardering van medisch ingrij
pen; er is een aanzienlijke kostenfactor. 

Indica ties voor curettage bij een miskraam kunnen zijn: 
hevig bloedverlies (een hanteerbaar criterium lijkt: duide
lijk heviger dan de vrouw bij de menstruatie gewend is); 
bloedverlies dat langer duurt dan een week (relatieve 
indicatie; de andere parameters wegen hierbij mee, even
als het Hb); 

- toenemende pijnklachten; 
- zodanige emotionele problematiek dat curettage een 

positieve bijdrage lijkt te kunnen leveren. 
Exacte grenzen zijn bij deze indicaties eigenlijk niet aan te 
geven; steeds zal per situatie een zorgvuldige afweging 
moeten plaatsvinden. 

De huisarts geeft uitleg over zijn bevindingen, uiteraard op 
een manier die is aangepast aan het bevattingsvermogen 
van de betreffende vrouw. Aandacht voor de emotionele 
beleving is in het gesprek van essentieel belang. 

De huisarts legt uit dat het verdere verloop moet worden 
afgewacht en dat dit niet therapeutisch te be'invloeden is. 
Eventueel bespreekt hij de prognose wat betreft het al dan 
niet intact blijven van de zwangerschap, als zijn bevindingen 
dit verantwoord maken. 

Verder legt de huisarts uit hoe het te verwachten beloop is 
bij een miskraam: in driekwart van de gevallen wordt de 
uterusinhoud binnen een week uitgestoten, met gering tot 
matig bloedverlies waarbij 'stolsels' normaal zijn; soms 
duurt het iets langer en soms is er ook meer bloedverlies dan 
bij een menstruatie. 

De huisarts geeft instructie over de volgende punten. De 
vrouw moet contact met de huisarts opnemen: 
- als het bloedverlies erg hevig wordt en/of langer duurt 

dan ze bij de menstruatie gewend is; 
- als de pijn heviger wordt en van karakter verandert (niet 

meer weeenachtig maar constant); 
- als ze temperatuurverhoging krijgt. 
Ze kan ook altijd contact opnemen als ze daaraan om een 
andere reden behoefte heeft. 

Mocht de vrouw geen contact opnemen, dan wordt ze 
voor controle verwacht ca. 10 dagen na het begin van het 
bloedverlies. 

Onderzoek van 'stolsels' op abortusmateriaal (zie volgende 
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paragraaf) voegt meestal wemlg of geen informatie toe. 
Instructie aan de vrouw om stolsels te bewaren wordt dan 
ook niet geadviseerd. Vraagt de vrouw hiernaar, dan kan de 
huisarts uitleggen dat bewaren weinig zin heeft; of hij dit 
onderzoek al dan niet uitvoert, is afhankelijk van de situatie. 

Tussentijds consult 
Meldt de vrouw dat er sprake is van erg hevig en/of langdu
rig bloedverlies, toegenomen en van karakter veranderde 
pijn, of temperatuurverhoging, dan vindt een consult plaats 
met speculumonderzoek en vaginaal toucher. Soms wordt 
een toename van de klachten veroorzaakt door een weefsel
prop die in de cervix zichtbaar is. Verwijdering hiervan, 
digitaal of met een korentang, is zinvol; afgewacht kan 
worden of de klachten hierna binnen enkele uren afnemen. 

Bij temperatuurverhoging, overmatig en/of langdurig 
bloedverlies, of toegenomen pijn die niet te verklaren is uit 
krachtige uteruscontracties, vindt verwijzing plaats. Ook de 
emotionele toestand van de vrouw kan, na zorgvuldige 
afweging, een indicatie vormen voor verwijzing. 

Niet zelden wordt tussentijds contact opgenomen om 
andere redenen dan de ge'instrueerde: onzekerheid of het 
verloop al dan niet normaal is, ongerustheid door verhalen 
van derden, niet goed overgekomen uitleg of instructie, enz. 
Vaak volstaat dan een gesprek met de vrouw, waarin de 
huisarts beg rip en aandacht toont en (opnieuw) uitleg geeft. 

Ais de huisarts 'stolsels' onderzoekt, gaat het erom te 
beoordelen of er sprake is van bloedstolsels, deciduaweef
sel (meestal flarden, van buiten ruw, van binnen glad; soms 
een compleet afgietsel van het cavum uteri) en/of een 
vruchtzak (een blaasje, bezet met pluizige chorionvlokken). 
Ais het materiaal in een bakje water wordt bekeken en 
betast, is het onderscheid evident. Doorgaans is er geen 
vrucht aanwezig of herkenbaar; wei vindt men nogal eens 
een praktisch lege vruchtzak, een 'windei'. 

Is de deciduamantel in toto uitgedreven (daarin is soms de 
vruchtzak te herkennen), dan is de abortus compleet en mag 
worden verwacht dat het bloedverlies binnen een dag voor
bij is. De vrouw krijgt uitleg en instructie om contact op te 
nemen bij een afwijkend beloop. Stopt het bloedverlies 
inderdaad binnen een dag, dan wordt de oorspronkelijke 
controle-afspraak (ca. 10 dagen na het begin van het bloed
verlies) gehandhaafd. 

In de andere gevallen is niet met zekerheid vast te stellen 
of de abortus compleet is. Ook het vinden van de vruchtzak is 
geen criterium: daarna kunnen nog deciduaflarden volgen. 
Omgekeerd zegt het weinig als men geen vruchtzak aantreft: 
deze kan zeer klein zijn of om een andere reden aan de 
aandCl,cht zijn ontsnapt. Wei betekent het aantreffen van de 
vruchtzak uiteraard een definitieve bevestiging van de abor
tus. Vindt men aileen bloedstolsels, dan is er zelfs nog een 
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kans dat de zwangerschap intact blijft. Steeds is het natuur
lijk de vraag of de vrouw 'alles heeft bewaard'. 

Kortom: vindt men stukjes weefsel en geen complete 
deciduamantel, dan is niet zeker vast te stellen of de abortus 
compleet is. Het bloedverlies is de belangrijkste indicator. 
De oorspronkelijke instructie wordt dan ook herhaald: con
tact opnemen in bepaalde gevallen; doen die zich niet voor, 
dan ter controle komen ca. 10 dagen na het begin van het 
bloedverlies. Uiteraard wordt de instructie voorafgegaan 
door uitleg over de bevindingen. 

Cantrale na 10 dagen 
De situatie wordt in dit consult opnieuw beoordeeld: wei of 
geen abortus? En zo ja, completus of incompletus? 

De anamnese omvat: 
• Is het bloedverlies gestopt? Hoe lang heeft het geduurd? 

Zijn er nog stolsels of vaste del en verloren? 
• Is er nog een zwangerschapsgevoel? 
• Zijn er nog pijnklachten en zo ja, van welke aard? 
• Is de temperatuur normaal gebleven? 
Het onderzoek omvat: 
• Speculumonderzoek en vaginaal toucher: nog bloed of 

'stolsels' in de vagina? Portio gesloten? Grootte, consis
tentie en ligging van de uterus? Pijn bij het toucher? 

Is de portio gesloten en de uterus klein, vast en compact, 
terwijl anamnese en onderzoek ook verder geen afwijkingen 
opleveren, dan luidt de conciusie dat het reinigingsproces 
van de uterus is voltooid. Verder onderzoek is niet ge'indi
ceerd, ook geen echografie. De vrouw kan de volgende 
menstruatie afwachten en daarna indien gewenst een 
nieuwe zwangerschap nastreven. 

De huisarts bespreekt zijn bevindingen met de vrouw. In 
het gesprek besteedt hij tijd en aandacht aan de emotionele 
beleving en aan vragen die bij de vrouw leven. Vaak zal de 
vrouw in dit gesprek (zo niet eerder) vragen naar de oorzaak 
van de miskraam, een onderwerp waarover nog veel mis
verstanden bestaan, en naar de prognose van een volgende 
zwangerschap. 

Afhankelijk van de situatie kan de huisarts al dan niet een 
controle over bijvoorbeeld 6 weken afspreken om het 
gesprek te vervolgen, waarbij tevens kan worden nagegaan 
of er inmiddels een menstruatie heeft plaatsgevonden. 

Bij een abortus incompletus is er geprotraheerd bloedver
lies, soms intermitterend. De uterus is niet klein en vast, de 
portio niet strak gesloten. Nader onderzoek is nu ge"indi
ceerd (zwangerschapsreactie, echografie >8 weken ame
norroe, eventueel Hbl, waarna afhankelijk van de situatie en 
de onderzoeksresultaten wordt gekozen voor verwijzen of 
nog afwachten. 

Is de grootte van de uterus conform de zwangerschapsduur 
en bestaat er een subjectief zwangerschapsgevoel, dan is de 
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zwangerschap waarschijnlijk nog intact. Ook nu is verder 
onderzoek in feite medisch niet ge'indiceerd, omdat er geen 
consequenties zijn voor het beleid. Argumenten voor een 
echografie liggen ook nu vooral in de emotionele sfeer. De 
bezwaren tegen echografisch onderzoek bij een dreigende 
miskraam (nogal eens onzekere uitslag; kans op emotionele 
reactie met 'eis' tot curettage) gelden in deze situatie echter 
niet meer. Het ontbreken van een strikt medische indicatie 
lijkt onvoldoende reden om de vrouw een onderzoek te 
onthouden dat haar, na dagen van vaak gespannen afwach
ten, zekerheid verschaft. Ais de huisarts besluit tot echogra
fisch onderzoek, laat hij dit ook nu bij voorkeur in eigen 
beheer verrichten. 

Na de miskraam 
Na een een oftwee miskramen is onderzoek naar de oorzaak 
medisch niet ge·indiceerd. Het zwangerschapsprodukt ver
toont in een hoog percentage van de gevallen een genetisch 
defect, maar het aantonen hiervan heeft geen praktische 
consequenties. Gezien de hoge frequentie waarmee een of 
twee miskramen worden gevolgd door een normale zwan
gerschap, is onderzoek van de vrouw en haar partner even
min medisch ge·indiceerd. Wei is het herhalingsrisico groter 
dan de kans op een eerste miskraam, die ca. 10 procent 
bedraagt: na Mm miskraam is de kans dat de volgende 
zwangerschap weer in een miskraam eindigt ca. 17 procent, 
na twee miskramen is deze kans ca. 25 procent. (Dit geldt 
voor zwangerschappen die zijn vastgesteld met een conven
tionele test, dus als de menstruatie ca. 14 dagen of langer is 
uitgebleven; bij gebruik van gevoeliger tests blijken al deze 
percentages hoger te liggen). 

Gezien het bovenstaande is er na een of twee miskramen 
ook geen indicatie om de controle bij een volgende zwanger
schap door de specialist te laten plaatsvinden. 

Na drie of meer opeenvolgende miskramen wordt gespro
ken van habituele abortus. Het is echter nooit gebleken dat 
dit een afzonderlijk ziektebeeld is: diagnostiek levert bijna 
nooit een oorzaak op en er is geen behandeling bekend. 
Bovendien blijft ook na herhaalde miskramen de kans groot 
dat een volgende zwangerschap wei wordt uitgedragen. Een 
enkele keer wordt wei een oorzaak gevonden, in de zin van 
een bepaalde chromosoomafwijking. Karyotypering van 
beide partners wordt in deze situatie daarom wei geadvi
seerd. Dit is echter een kostbare procedure, terwijl therapeu
tische consequenties ontbreken, omdat genetische defecten 
(nog) nietvoortherapietoegankelijkzijn. Wei maakt karyoty
pering soms een uitspraak over de prognose van een vol
gende zwangerschap mogelijk. 

Veel patienten zullen na enkele miskramen een verwijzing 
naar de tweede lijn vragen, ondanks uitleg van de huisarts. 
In deze situatie is het verstandig een specialistisch consult 
aan te bieden. 
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STANDAARD 

I 

Anti-D-immunoglobuline 
In abortusmateriaal wordt doorgaans geen foetus aange
troffen en evenmin foetale bloedcellen. In deze gevallen 
mag de kans op foeto-maternale transfusie, en dus op 
sensibilisatie van een resus-negatieve moeder, als praktisch 
nihil worden beschouwd. Deze kans is wei aanwezig in de 
(weinige) gevallen waarin een foetus wordt uitgestoten. 

Het staat ter discussie wat, gezien het bovenstaande, de 
beste handelwijze is met betrekking tot het toedienen van 
anti-D-immunoglobuline. Sommigen adviseren toediening 
na iedere spontane abortus, voor de zekerheid; volgens 
anderen verdient het de voorkeur uitsluitend anti-D te geven 
indien er een foetus werd uitgestoten. 

4 Totstandkoming van de standaard 

In 1983 werd, in het kader van een zogenoemde HGH
conferentie, het onderwerp 'miskraam' uitgewerkt door een 
groep deels perifere en deels als staflid bij het NUHI werk
zame huisartsen. De groep verrichtte een uitgebreide litera
tuurstudie en raadpleegde externe deskundigen. Het resul
taat van dit onderzoek werd in 1983 gepubliceerd in Huisarts 
en Wetenschap, in de serie 'Huisartsgeneeskundige confe
renties'. 

De werkgroep die deze standaard heeft samengesteld, is 
uitgegaan van de destijds geformuleerde conclusies en 
richtlijnen; naar het oordeel van de werkgroep zijn in de 
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tussenliggende jaren geen nieuwe wetenschappelijke 
inzichten ontstaan die lOuden nopen tot fundamentele wijzi
gingen. Bij het formuleren van het voorgestelde beleid 
raadpleegde de werkgroep prof.dr. F.J.A. Huygen en W. 
Schellekens. 

In november-december 1988 werd commentaar gevraagd 
aan enkele tientallen huisartsen. Aile commentaren en wijzi
gingsvoorstellen werden door de werkgroep besproken en 
waar nodig in de standaard verwerkt, waarna deze in januari 
1989 gereed was voor autorisatie. In februari 1989, tenslotte, 
werd de standaard gefiatteerd door de ledenvergadering 
van het NHG. 

Deze standaard werd samengesteld door een NHG·werkgroep bestaande uit 
de huisartsen S.Flikweert, dr. W.J.J.Ligtenberg en dr. A.J.B.I. Sips. 

De eindredactie berustte bij de wetenschappelijke staf van het NHG. 

Op aanvraag is deze standaard (tegen kostprijs) ook in uitge
breide vorm beschikbaar. Toegevoegd zijn dan: 
- wetenschappelijke verantwoording (7 pagina's); 
- literatuurlijst (1,5 pagina). 
Een samenvatting van de onder punt 4 genoemde commentaren 
en de consequenties daarvan voor de standaard is eveneens 
beschikbaar. 
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H.J. DOKTER 
F. VERHAGE 

Drie jaar geleden werd dokter 0 's mid
dags met spoed bij de heer Mulder geroe
pen. Hij arriveerde 5 minuten later en 
constateerde een hyperventilatiesyn
droom. Anderhalf uur later trof mevrouw 
Mulder haar man dood in bed aan. Er werd 
sectie verricht en de patient bleek te zijn 
overleden aan de gevolgen van een hartin
farct op basis van een slecht coronair sys
teem. Achteraf bleek nit oude gegevens 
van de vorige huisarts, dat de heer Mulder 
een verhoogd cholesterolgehalte in zijn 
bloed had gehad. 

Dokter 0 wordt nerveus als hij ziet dat 
mevrouw Mulder een afspraak heeft. Hij 
moet terugdenken aan de plotselinge dood 
van de man. Hij is zeer gespannen. 

Dokter HJ, Verhage F. De schuldige dok
ter [De dokter a1s medicijn]. Huisarts Wet 
1989; 32(4): 143-5 

Prof. dr. H.J. Dokter, hoogleraar huis
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raar medische psychologie, Erasmus Uni
versiteit Rotterdam. 
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DE DOKTER ALS MEDICIJN 

De schuldige dokter 

Inleiding 

Mevrouw Mulder is circa 40 jaar oud. Zij 
heeft haar enig kind tijdens een proefbaring 
verloren. Dit is nu 10 jaar geleden. De 
proefbaring was ingezet, omdat het kind in 
stuitligging lag en het bekken van patiente 
ruim genoeg leek. Desondanks vorderde 
de partus te traag en is het kind gedurende 
de partus overleden. Mevrouw Mulder ver
weet de artsen dat zij niet hebben ingegre
pen en tijdig een sectio caesarea hebben 
verricht. 

Het echtpaar woonde destijds elders. 
Ongeveer acht jaar ge1eden kwamen zij in 
X wonen, in dezelfde tijd dat dokter 0 zich 
met zijn echtgenote als huisarts vestigde. 
Dokter 0 heeft betrekkelijk weinig contact 
met hen gehad. Hij heeft de heer Mulder 
tweemaal behandeld wegens griep en enke
Ie malen we gens cerumen. Drie jaar gele
den werd hij 's middags met spoed bij hem 
geroepen. Hij arriveerde 5 minuten na de 
boodschap en constateerde een hyperventi
latiesyndroom. 

Anderhalf uur later trof mevrouw Mul
der haar man dood in bed aan. 

Er werd een sectie verricht en de patient 
bleek te zijn overleden aan de gevolgen van 
een hartinfarct op basis van een slecht 
coronair systeem. Bij de spoedvisite was 
dokter 0 niet op de hoogte geweest van 
deze conditie van de man. Achteraf bleek 
uit oude gegevens van de vorige huisarts, 
dat de heer Mulder een verhoogd choleste
rolgehalte in zijn bloed had gehad; dokter 
o kreeg toen de hele nasleep met aIle 
verwijten die daaraan verbonden zijn: 'U 
had hem naar het ziekenhuis moeten stu
ren, dan had hij nu nog geleefd'. 

Dokter 0 wordt nerveus als hij ziet dat 
mevrouw Mulder een afspraak heeft. Hij 
moet dan bij voorbaat al terugdenken aan 
de plotselinge dood van de man. Hij is zeer 
gespannen. Deze spanning is voor hem 
aanleiding de casus te bespreken in de 
groep. 

Bespreking 

Tijdens deze bespreking zegt dokter 0: 'Zij 
had kunnen zeggen, ik vind u een lummel 
en ik ga naar een ander, maar dat is niet 

gebeurd. Ik word daar dus steeds mee 
geconfronteerd. Ik moet steeds denken dat 
ik daar kwam en dat hij daar lag.' 

De leden van de groep is een dergelijke 
casus maar al te bekend: de huisarts die een 
hartinfarct over het hoofd ziet en bijvoor
bee1d pijn in de bovenbuik niet herkent als 
veroorzaakt door een infarct. Ais de pa
tient dan overlijdt, zit er maar een ding op: 
zeggen dat je het fout hebt beoordee1d. Het 
gevolg, ook na het aanbieden van excuus, is 
dat men een soort 'gevoelig plekje' houdt, 
waardoor het contact met de patient veran
dert. Men gaat beter zijn best doen; je mag 
niet nog eens falen, risico's worden verme
den. Hier is sprake van defensief han
delen. 1 

De groep merkt op dat mevrouw Mulder 
toch niet zo negatief tegenover haar dokter 
staat. Zij heeft de relatie in ieder geval niet 
verbroken. Zij kan erover praten. 

Dokter 0 blijft zitten met een schuldge
voel. Ondanks het feit dat de man reeds 
drie jaar geleden is overleden, voelt hij zich 
nog steeds schuldig over de gebeurtenis. 
Hij denkt dat hij het anders had moeten 
doen. 

In de groep wordt opgemerkt dat zowel 
de vrouw als de dokter aanvankelijk ge
dacht hebben dat het aanstellerij was. 

Het kan zijn dat ze allebei verwijten 
hebben gehad tegenover de man. De dok
ter verweet hem dat hij hem voor een 
aanval van hyperventilatie uit zijn spreek
uur liet halen, de vrouw dat zij voor zijn 
'aanstellerig gedrag' de dokter moest bel
len. Negatieve gevoelens tegenover de man 
heeft de vrouw na zijn dood nooit geuit, 
dokter 0 evenmin. 

Later heeft dokter 0 op de oude pa
tientenkaart van de heer Mulder gezien dat 
hij een verhoogd cholesterolgehalte in het 
bloed had. De kaart is na de verhuizing in 
het archief van de huidige dokter opgeno
men en om een of andere reden is deze 
informatie niet op de patientenkaart van 
dokter 0 genoteerd. 

Commentaar 

Hoewel dokter 0 niet bij de dood van het 
kind van de familie Mulder was betrokken, 
is het wellicht goed erop te wijzen dat een 
dergelijke partus (stuitligging bij primipa-
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