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Een niet vitale zwangerschap

Tijdens een echo hebben we helaas een niet vitale zwangerschap gezien. Er
kan sprake zijn van een lege vruchtzak of een vruchtje/kindje zonder
hartactie. In deze folder geven we je meer uitleg over een miskraam en hoe
nu verder.
Wat is een miskraam?

Een miskraam houdt in dat het bevruchte eitje, embryo of foetus, wordt
afgestoten door het lichaam. Als dit plaats vindt voor de zestiende week van de
zwangerschap noemen we dit een miskraam ofwel een spontane abortus. Als
je een miskraam doormaakt, stoot je baarmoeder het zwangerschapsweefsel samen met het eventuele vruchtje/kindje en de vruchtzak - af.
Oorzaken

In ongeveer 1 op de 10 zwangerschappen stopt het vruchtje in de eerste
zwangerschapsweken met ontwikkelen. Iets meer dan de helft van de miskramen
wordt veroorzaakt door een aanlegstoornis van het vruchtje. Het is ook mogelijk
dat de eicel en zaadcel niet goed zijn versmolten of dat de innesteling in de
baarmoeder niet goed is verlopen. Bijna nooit is een miskraam het gevolg van
een erfelijke afwijking bij één van de ouders. Hier wordt dan ook geen onderzoek
naar gedaan in eerste instantie. Veel vrouwen vragen zich af of ze iets verkeerd
hebben gedaan. Dit is niet zo, een miskraam is iets wat door de natuur wordt
bepaald en waar je als vrouw geen invloed op hebt. Je kunt een miskraam niet
voorkomen of behandelen.
verloop

Hoe een miskraam verloopt is afhankelijk van de duur van je zwangerschap en
verloopt bij iedere vrouw anders. Een miskraam begint meestal met wat licht
bloedverlies, dit zal na enkele dagen meer worden. Meestal heb je bij een miskraam
enkele uren wat forser bloedverlies en buikkrampen. Het kan zijn dat je hierbij je
kindje in zijn geheel verliest, maar vaak verlies je stukjes weefsel en bloedstolsels. Als
al het weefsel uit je baarmoeder is, neemt het bloedverlies af en worden de
buikkrampen snel minder. Na een miskraam heb je nog ongeveer een week
bloedverlies wat steeds minder wordt,, net als bij een menstruatie. Gebruik
maandverband om het bloed op te vangen. In verband met infectiegevaar raden we
het gebruik van tampons af. Soms stoot je lichaam het zwangerschapsweefsel niet
geheel af. Het bloedverlies en/of de buikkrampen zullen dan over het algemeen langer
dan een week aanhouden. Dit is geen normaal beloop van een miskraam.

BELINSTRUCTIES miskraam

Twijfel niet en bel ons in de volgende gevallen
Zorgen
Hevig bloedverlies dat blijft stromen of niet na 2u minder wordt
Extreem pijnlijke buikkrampen
Koorts (boven de 38 graden)
Duizeligheid, overmatig zweten en het gevoel hebben flauw te
vallen
Aanhoudend bloedverlies en krampen na een doorgemaakte
miskraam.

"Wanneer je behoefte hebt aan begeleiding
rondom het verlies van je kindje, dan zijn
wij er graag voor jou. We horen graag je
verhaal, je bent altijd welkom."

Wat nu?

Als er sprake is van een miskraam zijn er drie mogelijkheden:

AFWACHTEN

BEHANDELING MET MEDICIJNEN

Als we zeker weten dat je zwangerschap
niet intact is (dit is/wordt gecontroleerd
met een echo) kun je ervoor kiezen om te
wachten totdat de miskraam vanzelf op
gang komt. In het merendeel van de
gevallen vindt binnen 2 weken na het
eerste bloedverlies een complete
miskraam plaats. Om deze reden heeft
deze mogelijkheid de voorkeur. Indien de
miskraam binnen die periode niet op gang
is gekomen, zullen wij je alsnog
doorverwijzen naar de gynaecoloog.

Bij een behandeling met medicijnen krijg je in
het ziekenhuis tabletten. Als de medicijnen
aanslaan, komt de miskraam meestal na 1 tot
2 dagen op gang. De miskraam verloopt dan
ongeveer hetzelfde als een spontaan op gang
gekomen miskraam. De medicijnen werken
bij ongeveer de helft van de vrouwen. Als de
miskraam niet meteen op gang komt kan
worden besloten om nogmaals medicijnen in
te nemen. Wanneer dit opnieuw niet werkt is
een ingreep in het ziekenhuis (curettage) nog
de enige mogelijkheid.

INGREEP IN HET ZIEKENHUIS (CURETTAGE)
Als de medicijnen er niet voor hebben gezorgd dat je miskraam op gang
is gekomen, zal een gynaecoloog voorstellen een curettage uit te voeren
waarbij je baarmoeder wordt leeg gemaakt. Bij een curettage verwijdert
een gynaecoloog met een dun buisje via de vagina en de
baarmoedermond het zwangerschapsweefsel uit de baarmoeder. Dit is
een kleine medische ingreep, die ongeveer 15 minuten duurt. Je krijgt
algehele narcose of een ruggenprik. Hierdoor merk je niets van de
ingreep. De hele behandeling duurt een dag. Omdat een curettage iets
meer kans op problemen bij een volgende zwangerschap zou kunnen
geven is ons advies om deze behandelmethode in te zetten indien
afwachten en medicatie niet effectief zijn geweest.

Goed om te weten
Feiten

& cijfers

Jaarlijks maken
25.000
vrouwen een
miskraam door

Een miskraam
kun je niet
voorkomen

Als je een miskraam
hebt gehad, dan is de
kans op een miskraam
bij een volgende
zwangerschap niet
groter

Hoe verder je
zwanger bent,
hoe kleiner de
kans op een
miskraam
wordt

Een
zwangerschapstest
kan na een miskraam
nog 1,5 maand een
positief resultaat
geven.

Overgewicht,
roken, alcohol en
drugs geven meer
kans op een
miskraam

Herstel en verwerking
Na een miskraam is het belangrijk jezelf tijd te geven om lichamelijk en emotioneel te herstellen.
Elke vrouw reageert anders op een miskraam; boosheid, verdriet, ongeloof, schrik, onzekerheid,
ontkenning en jaloezie zijn veel voorkomende emoties. Na een miskraam kun je je letterlijk en
figuurlijk leeg voelen, het is een gevoel van gemis omdat je zwangerschap plotseling is gestopt. Er
over praten en/of je verhaal op papier zetten kunnen helpen bij de verwerking. Ook wij staan altijd
voor jullie klaar voor de begeleiding na een miskraam.

Afscheid

Hoe je afscheid neemt van je kindje is
voor iedereen heel persoonlijk. Je bent
hierin vrij om te doen wat voor jullie het
fijnste is. Sommige ouders vinden het fijn
om een ritueel te maken. Hierbij kun je
bijvoorbeeld denken aan het maken van
foto’s, een boekje, een gedenkplek. Het
kan ook zijn dat je het mooi vind om het
kindje in de tuin of in het bos te begraven.
Als je niks wil doen, is dat ook helemaal
oke. Wij vinden het vooral belangrijk dat je
doet wat voor jullie goed voelt.

Watermethode

Als je het vruchtje graag zou willen zien kun
je de bloedstolsels die je verliest opvangen
in een zeefje. Door het stolsel hierna met
koud water af te spoelen zou je een
vruchtzakje met hierin een vruchtje kunnen
herkennen. Je kunt dit als je wilt in een bakje
met koud water doen zodat je het even
kunt bewaren (in de koelkast blijft het er
mooi uitzien). Het kan zijn dat je geen
vruchtzakje en/of vruchtje ziet/herkent of
dat het in delen uit je vagina komt.

Na de miskraam
LICHAMELIJK

Na een miskraam (met of zonder curettage) kun je nog één à twee weken blijven vloeien.
Zolang je vloeit, bestaat er risico op infectie, omdat de baarmoedermond nog iets openstaat.
Daarom mag je nog even geen tampons gebruiken, geslachtsgemeenschap hebben of een
bad nemen.
Als het bloedverlies na twee weken niet stopt, het bloed een onaangename geur krijgt, veel
stolsels bevat of als je koorts krijgt dan moet je contact met ons opnemen. Meestal word je
binnen 5 à 6 weken weer ongesteld. Het kan zijn dat je na een miskraam helemaal niets voelt,
maar het is ook mogelijk dat je het liefst een paar dagen in bed wilt blijven. Je lichaam geeft
dat zelf wel aan. Je mag gerust de tijd nemen om te herstellen van een, ook lichamelijk,
ingrijpende gebeurtenis. Als je weer wilt werken, is het verstandig dit pas te doen als je je
daar lichamelijk en geestelijk fit genoeg voor voelt.

Toekomst

Misschien wil je eerst lichamelijk en emotioneel herstellen. Doordat je hormoonspiegel na een
miskraam verandert kun je moe en lusteloos zijn. Er zijn geen medische redenen waarom je
niet direct weer zwanger zou kunnen worden. Wij vinden het vooral belangrijk dat je voor jezelf
samen met je partner bepaalt wanneer je emotioneel klaar bent om weer zwanger te worden.
Natuurlijk kun je altijd bij ons terecht als je wilt praten over een eventuele kinderwens. Wat
soms lastig kan zijn is dat je niet goed weet hoe ver je ongeveer zwanger bent als je zonder dat
je een menstruatie hebt gehad na je miskraam opnieuw zwanger bent geworden, dit geeft
sommige vrouwen een onzeker gevoel waardoor ze ervoor kiezen 1 menstruatie af te
wachten.

Coaching

Mocht je merken dat het niet goed lukt om de miskraam te verwerken, dan kunnen we je
indien gewenst ook middels coaching verder helpen. We zijn er voor jullie en denken graag
met je mee. Voel je dan ook vrij om ons te bellen bij vragen en onzekerheden. Ook als je
straks weer opnieuw zwanger bent en het misschien toch wat spannender is dan gedacht.

EXTRA INFORMATIE

WEBSITES
www.miskraambegeleidingnederland.nl
www.deverloskundige.nl/miskraam
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Als je je kindje verliest in de zwangerschap
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Altijd een kind tekort
~
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Als je een prille zwangerschap verliest
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