Miskraam
Wat is…
Een miskraam is het verlies van een niet-levensvatbare vrucht. Een miskraam in de eerste twee
tot vier maanden van de zwangerschap wordt een vroege miskraam genoemd; een miskraam na
de vierde maand (maar vóór de levensvatbare periode) is een late miskraam. Deze late
miskramen komen veel minder vaak voor.
De medische term voor een miskraam is spontane abortus. Voor het afbreken van een
ongewenste zwangerschap wordt de term abortus provocatus gebruikt.De term 'missed abortion'
wordt door artsen en verloskundigen gebruikt voor de situatie waarin een niet-levensvatbare
vrucht nog niet uit zichzelf naar buiten is gekomen.

Symptomen
Bloedverlies in de tweede of derde maand van de zwangerschap is vaak het eerste teken van een
miskraam. Meestal komt een miskraam na dit eerste bloedverlies binnen een aantal dagen op
gang, soms duurt dit nog een week of zelfs een paar weken. Geleidelijk ontstaat krampende pijn in
de baarmoeder en neemt het bloedverlies toe, zoals bij een hevige menstruatie. In de loop van
enkele uren wordt de vruchtzak nu uit de baarmoeder gedreven. De miskraam heeft dan
plaatsgevonden.
De vruchtzak is herkenbaar als een met vocht gevuld blaasje met een vliezig omhulsel dat
gedeeltelijk met roze vlokken is bekleed. Vaak komen ook bloedstolsels vrij, die meer donkerrood
en glad zijn. Sommige vrouwen twijfelen over het verschil tussen de vruchtzak en een stolsel. Een
stolsel kunt u met uw vingers uit elkaar trekken tot er niets van overblijft, bij een vruchtzak
herkent u altijd een met helder vocht gevuld blaasje.
Als een miskraam normaal verloopt, is de pijn hierna vrijwel direct over. Het bloedverlies
vermindert snel en is vergelijkbaar met de laatste dagen van een menstruatie.

Oorzaken
De oorzaak van een vroege miskraam is bijna altijd een aanlegstoornis bij het embryo. Bij een
miskraam komt het embryo niet tot ontwikkeling of groeit niet verder door een gestoorde aanleg.
De oorzaak is meestal een chromosoomafwijking die bij de bevruchting is ontstaan. In de regel
gaat het hier niet om erfelijke afwijkingen, zodat er geen gevolgen zijn voor een volgende
zwangerschap.Een eerste miskraam is geen reden voor nader onderzoek; dat wordt pas
overwogen na meerdere miskramen. Naar schatting wordt een kwart van alle vrouwen ooit met dit
probleem geconfronteerd.

De kans op een miskraam neemt toe met de leeftijd. Voor vrouwen beneden de vijfendertig jaar is
de kans dat een zwangerschap in een miskraam eindigt, ongeveer 1 op 10. Tussen de vijfendertig
en veertig jaar eindigt 1 op de 5 tot 6 zwangerschappen in een miskraam, en tussen de veertig en
vijfenveertig jaar 1 op 3. Boven de vijfenveertig jaar is dit voor de helft van de zwangerschappen
het geval.
Vrouwen die eenmaal een miskraam hebben meegemaakt, hebben mogelijk een licht verhoogde
kans op een nieuwe miskraam de volgende keer, maar nog steeds is de kans dat een
zwangerschap wel goed aﬂoopt, het grootst.

