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4.1 Herhaalde miskramen 
 
Inleiding 
Bij twee of meer geobjectiveerde miskramen is sprake van ‘herhaalde miskramen’ (NHG, 2017; NVOG, 
2007).  In geval van drie of meer miskramen in het eerste of in het tweede trimester (tot 24 weken) 
wordt er volgens de RCOG-richtlijn van herhaalde miskraam gesproken (RCOG, 2017). Ongeveer 3% 
van de vrouwen in Nederland maakt twee klinisch geobjectiveerde miskramen door en 1% maakt er 
drie door (NVOG, 2007). 
 
Methodiek 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende richtlijnen en rapporten 
geraadpleegd: 
- RCOG-Guideline ‘The Investigation and Treatment of Couples with Recurrent First-trimester and 

Second-trimester Miscarriage’ (RCOG, 2011);  
- Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) ‘Miskraam’ (2006); 
- Rapport ‘Preconceptiezorg: voor een goed begin’ (Gezondheidsraad, 2007); 
- Richtlijn ‘Prenatale verloskundige begeleiding’ (KNOV, 2008); 
- Richtlijn ‘Herhaalde miskramen’ (NVOG, 2007); 
- NHG- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- NHG- Standaard ‘Miskraam’ (NHG, 2017); 
- Verloskundige Vademecum – Verloskundige Indicatie Lijst (VIL, 2003). 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van preconceptiezorg 

• Oorzaken en risicofactoren 
Bij tenminste de helft van de paren met herhaalde miskraam levert de diagnostiek geen onderliggende 
oorzaak op. De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van een miskraam is toename van de 
maternale leeftijd. Ook een hogere leeftijd van de man (>40 jaar) is, onafhankelijk van de leeftijd van 
de moeder, geassocieerd met een verhoogde kans op miskramen (zie ook hoofdstuk 8.7 Leeftijd) 
(NVOG, 2007; Gezondheidsraad, 2007).  
 
Een erkende onderliggende oorzaak of risicofactor speelt een rol bij ongeveer de helft van de paren 
met herhaalde miskraam (NVOG, 2007). De belangrijkste oorzaken/ risicofactoren zijn: 
- Chromosoomafwijkingen bij de foetus.  Deze zijn bij 30-57% van de paren met herhaalde 

miskramen in de anamnese de oorzaak van de miskraam (RCOG, 2011). 
-      Chromosomale afwijkingen bij j een van de ouders. Deze spelen een rol bij 2-10% van de 

gevallen. 
- Endocriene ziekten zoals schildklierfunctiestoornissen of diabetes (zie ook hoofdstuk 2.2-

Diabetes en 2.7 Schildklierfunctiestoornissen) (NVOG, 2007). Over het belang hiervan bestaat 
discussie (NHG, 2017). De recentere RCOG-richtlijn vermeldt eveneens een verhoogd risico bij 
endocriene afwijkingen; echter alleen indien deze onbehandeld blijven (RCOG, 2011). Zie 
hiervoor ook hoofdstuk 2.2 en 2.7 van de PIL. 

- Erfelijke trombofiliefactoren (antitrombine III, proteïne C, proteïne S, F V Leiden, factor II, factor 
VIII) (zie ook hoofdstuk 2.8 Trombose). Een erfelijke trombofiliefactor geeft over het algemeen 
vaker een late miskraam (NVOG, 2007; RCOG, 2011). 

- -  Het antifosfolipidesyndroom (NHG, 2017; NVOG, 2007; RCOG, 2011).  
-  Vormafwijkingen van de uterus (NHG, 2017; NVOG, 2007; RCOG, 2011). 
- Milde maternale hyperhomocysteïnemie (prevalentie vrouwen in NL 8,9%) geeft mogelijk een 

twee- tot viermaal verhoogd risico op herhaalde miskraam (NVOG, 2011). 
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Naast deze risicofactoren speelt leefstijl een rol. Onder andere roken, het gebruik van alcohol of drugs 
en overgewicht tijdens de zwangerschap kunnen het risico op een miskraam verhogen (zie ook 
hoofdstuk 8 Leefstijlfactoren).  
 
Volgens alle genoemde richtlijnen is verder onderzoek naar de mogelijke oorzaak geïndiceerd indien 
er sprake is van herhaalde miskramen (NHG, 2017; NHG 2011; LESA, 2006; NVOG, 2007; RCOG, 2011). 
 
• Interventies bij herhaalde miskramen 

Allereerst is het van belang het herhalingsrisico op een miskraam met het paar te bespreken (NVOG, 
2007). Effectieve interventies met als doel een ongunstige zwangerschapsuitkomst te voorkomen, zijn 
afhankelijk van de gevonden afwijking: 
- Karyotypering (chromosoomonderzoek) kan volgens de richtlijnen aangeboden bij twee of meer 

miskramen, mits de vrouw jonger is dan 39 jaar (NVOG, 2007). De kans dat er dan een genetische 
afwijking bij een van de ouders gevonden wordt, varieert van 2-10% en hangt af van het aantal 
miskramen dat iemand zelf heeft doorgemaakt, het voorkomen van miskramen bij eerstegraads 
familieleden en de leeftijd van de vrouw. Indien er een afwijking gevonden wordt, dient er een 
verwijzing plaats te vinden naar een klinisch geneticus.  

-  
- Door middel van bloedonderzoek (lupus anticoagulans, anticardiolipine antistoffen, anti-bèta 2 

glycoproteïne) kan de diagnose antifosfolipidesyndroom worden vastgesteld en als zodanig 
behandeld worden tijdens een eventuele volgende zwangerschap (NVOG, 2007; RCOG, 2011). 
Indien het antifosfolipidesyndroom gevonden wordt, kan door middel van een behandeling met 
aspirine en laag-moleculairgewicht-heparine (LMWH) vanaf positieve hartactie bij een zo vroeg 
mogelijke termijn de kans op een doorgaande zwangerschap worden verhoogd (NVOG, 2007).  

- Bij een voorgeschiedenis met aanwijzingen op een stollingsstoornis (doorgemaakte longembolie 
of trombosebeen) of bij een positieve familieanamnese voor trombose en/of trombofilie wordt 
zowel in de NVOG-richtlijn als in de RCOG-richtlijn geadviseerd te testen op erfelijke 
trombofiliefactoren (antitrombine III, proteïne C, proteïne S, F V Leiden, factor II, factor VIII). 
Beschikbare therapie voor erfelijke trombofilie is afhankelijk van het gevonden type afwijking. 
Heparinebehandeling kan de kans op een doorgaande zwangerschap vergroten. Dit wordt 
besproken in hoofdstuk 2.8. 

- Het verrichten van een resectie van een eventueel uterusseptum wordt niet aangeraden (NVOG, 
2007; RCOG, 2011). 

- Homocysteïneonderzoek wordt bij herhaalde miskramen geadviseerd door de NVOG-richtlijn 
(NVOG, 2007). Voortschrijdend inzicht laat echter zien dat er weinig wetenschappelijk bewijs is 
voor dit beleid en dat de aanbeveling mogelijk verandert bij herziening van de richtlijn, in 
aansluiting op het geadviseerde beleid in de RCOG-richtlijn om geen homocysteïnebepaling te 
doen (RCOG, 2011). 

 
Organisatie van zorg 
De huisarts bespreekt met het paar de mogelijkheid tot chromosoomonderzoek wanneer er sprake is 
van twee of meer miskramen (NHG, 2011). Bij vrouwen met herhaalde miskramen is 
chromosoomonderzoek in de eerste lijn niet meer geïndiceerd; dit onderzoek vindt alleen in de tweede 
lijn plaats op strikte indicatie. Hiervoor verwijst de huisarts naar de gynaecoloog (NHG, 2017). Deze 
verwijst het paar door naar het regionale klinisch-genetisch centrum voor verdere voorlichting en 
begeleiding. 
 
Herhaalde miskramen zijn op zichzelf geen reden voor zwangerschapscontroles door de specialist of 
tot (poli)klinische partus (NHG, 2004). Wel kan de huisarts overwegen het paar na twee of meer 
spontane miskramen te verwijzen naar de gynaecoloog. Hierbij wordt door de huisarts met het paar 
besproken dat de kans klein is dat er een onderliggende afwijking wordt gevonden waarvan de 
effectiviteit van behandeling is aangetoond. 
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Conclusies 
- Bij tenminste 50% van de paren met herhaalde miskramen blijft de oorzaak onbekend.  
- De belangrijkste risicofactor voor herhaalde miskramen is een toenemende maternale leeftijd.  
- Onderzoek naar een mogelijke oorzaak is bij meer dan twee miskramen is aangewezen. 
 
Overwegingen 
Op basis van de beschikbare richtlijnen adviseert de PIL-werkgroep om na twee of meer miskramen 
het beleid rondom herhaalde miskramen met de vrouw of het paar te bespreken, waarbij de huisarts 
of verloskundige een verwijzing naar de gynaecoloog overweegt (NHG, 2017; NVOG, 2007). In sommige 
regio’s bestaat de mogelijkheid het paar naar een gespecialiseerd spreekuur (herhaalde miskraam of 
jonge zwangerschap) te verwijzen. 
Voor de groep vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen zijn geen bewezen effectieve 
behandelingen bekend. Aan paren met onverklaarde herhaalde miskramen kan dan worden uitgelegd 
- door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog - dat de kans op een doorgaande zwangerschap 
gemiddeld 75-85% is. Deze kans is afhankelijk van de leeftijd van de vrouw en het aantal doorgemaakte 
miskramen. Begeleiding in geval van onverklaarde herhaalde miskraam dient gericht te zijn op 
adequate psychosociale ondersteuning (Tender Loving Care) (NVOG, 2007; RCOG, 2011). 
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen herhaalde miskraam Aangewezen zorgverlener 
Informeer paren met herhaalde miskramen in de anamnese: 

• Dat in (tenminste) 50% van de gevallen de oorzaak van de miskramen 
onbekend is; 

• Dat de kans op een miskraam groter wordt met het toenemen van de 
maternale leeftijd. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 
 

Bespreek leefstijl en mogelijke interventies in relatie tot een miskraam 
(overgewicht, roken en alcoholgebruik, blootstelling aan chemicaliën en 
arbeidsfactoren) (zie hoofdstuk 9). 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 
 

Verwijs paren met twee of meer miskramen naar een gynaecoloog. Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 

Richt begeleiding in het geval van onverklaarde herhaalde miskramen op adequate 
psychosociale ondersteuning (Tender Loving Care).  

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 
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