
VSV Dordrecht e.o. 

 
 
 

Niet-vitale zwangerschap en miskraam: diagnostiek en beleid, dec 2020 

Niet vitale zwangerschap en miskraam 
Diagnostiek en beleid 

 
Versie december 2020 

Te herzien voor december 2023 
 

 

Doel 
Op eenduidige wijze verrichten van diagnostiek, counseling en behandeling van de 
zwangere met een niet vitale zwangerschap in het eerste trimester.  
 

Definitie 

Een miskraam is een zwangerschap die spontaan eindigt tot en met een zwangerschapsduur 
van 20 weken. De gekozen definitie-aanpassing van 20 weken is volgens de geldende 
internationale richtlijnen. 
 
Een niet vitale zwangerschap is een echografisch vastgestelde diagnose waarbij er nog geen 
miskraam heeft plaatsgevonden.  

 
Achtergrond 
Ongeveer 15-20% van alle vastgestelde zwangerschappen eindigt in een miskraam en 
jaarlijks maken ongeveer 20.000 vrouwen in Nederland een miskraam door. Het is daarmee 
de meest voorkomende zwangerschapscomplicatie. 
 
Bij een niet vitale zwangerschap in het eerste trimester zijn embryonale factoren de meest 
voorkomende oorzaak. De herhalingskans na één doorgemaakte miskraam neemt niet toe. 
Risicofactoren die de kans op een niet intacte zwangerschap verhogen zijn leeftijd (30-34 
jaar 10-15% en 35-39 jaar 18-25%), roken, overgewicht (BMI >25 kg/m2), alcoholmisbruik, 
hoge intake van koffie, uterusanomalie en hematologische en chromosomale factoren. 
 

Bevoegdheden 

Miskraam en niet vitale zwangerschap 1 2 3 4 5 6 

Diagnose stellen x x x x x  

Counseling expectatief beleid x x  x x  

Informeren over behandelopties indien 
expectatief beleid onvoldoende is 

x x  x x  

Counseling t.a.v. behandeling x x     

Voorschrijven medicatie x x *     

Curettage x      

Controle bloedgroep Rh D x x  x x x 

Toedienen anti-D x x  x x x 

1. Gynaecoloog 
2. Arts-assistent 
3. Echoscopist 
4. Eerstelijns verloskundige 
5. Klinisch verloskundige 
6. (O&G) Verpleegkundige 
*mits akkoord (superviserend) gynaecoloog 
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Diagnostiek 
 
Echografie is de gouden standaard voor het vaststellen van een miskraam met voorkeur voor 
een transvaginale echografie.  
 
Bied vaginaal echografisch onderzoek aan in de vroege zwangerschap vanaf 6 weken indien 
er bij de zwangere vrouw zorgen zijn over de vitaliteit van de zwangerschap.  

 
De diagnose niet-vitale zwangerschap kan gesteld worden indien er met de vaginale 
echoscopie sprake is van minimaal een van de onderstaande punten:  
 

 Crown-rump lengte ≥ 7mm met afwezige hartactie 

 De gemiddelde diameter (liefst in 3 dimensies gemeten) van de vruchtzak ≥ 25mm 
zonder embryonale delen 

 Afwezigheid van een embryo met een aanwezige hartactie ≥ 2 weken na een initiële 
echoscopie dat een vruchtzak zonder dooierzak toonde 

 Afwezigheid van een embryo met een aanwezige hartactie ≥ 11 dagen na een 
initiële echoscopie dat een vruchtzak met dooierzak toonde 
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Vraagstelling 
miskraam bij positieve 

zwangerschapstest 

Vaginale echoscopie 

Geen intra-uteriene 
graviditeit zichtbaar  

Verwijzing naar 2e lijn 
(zelfde dag): 

Zie ZOL/EUG protocol 
(NVOG)4 

Intra-uteriene 
graviditeit 

- CRL ≥ 7mm zonder hartactie 

- Gemiddelde diameter vruchtzak ≥ 25mm zonder 
foetale delen 
- Afwezigheid embryo met aanwezige hartactie >2 
weken na initiële echoscopie dat vruchtzak zonder 
dooierzak toonde 
- Afwezigheid embryo met hartactie >11 dagen na 
echoscopie dat vruchtzak met dooierzak toonde 

Eén of meer van 
bovenstaande punten 

Niet vitale graviditeit 

Twijfel over diagnose 

Transvaginale 
echoscopie herhalen 

na 12-14 dagen 
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Behandeling (eerste en tweede lijn) 
 
Een behandeling voor een niet-vitale graviditeit dient niet gestart te worden indien er 
onzekerheid bestaat over de diagnose.  
 
Shared Decision Making 

 Bespreek met de patiënt de verschillende behandelopties voor een miskraam en 
besluit samen wat de best passende behandeling is  

 
Er zijn verschillende behandelopties beschikbaar bij een vrouw waarbij een niet-vitale 
graviditeit is vastgesteld; een afwachtend beleid, medicamenteuze behandeling of een 
chirurgische interventie (curettage). Een curettage hoort niet standaard aangeboden te 
worden wegens meer kans op complicaties op de lange termijn, zoals intra-uteriene 
adhesies en vroeggeboorte bij de volgende graviditeit.  
 

 Bied patiënten met een miskraam een expectatief beleid aan en indien gewenst een 
medicamenteuze behandeling.  

 
Overweeg een curettage bij patiënten: 

 Met een verhoogd bloedingsrisico 

 Met een verdenking op een geïnfecteerde miskraam 

 Met ruim bloedverlies en hemodynamische instabiliteit 

 Met een traumatische ervaring op het gebied van miskraam, IUVD of fluxus 
postpartum 

 Die om een andere reden geen expectatief beleid kunnen en willen ondergaan 
 
Afwachtend beleid 
Het succespercentage van een afwachtend beleid is afhankelijk van de gekozen definitie van 
succes. Hoe langer men bereid is om af te wachten des te succesvoller deze behandeling 
zal zijn. Vaak wordt een periode van minimaal twee weken vanaf de diagnose bedoeld. 
 

 Stel een afwachtend beleid voor gedurende twee weken vanaf de diagnose 

 Aandacht voor de psyche verdient aanbeveling in een, voor veel vrouwen, onzekere 
periode. 
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Behandeling (eerste en tweede lijn) 

 

Niet vitale graviditeit vastgesteld 
(o.b.v. echografische criteria)

Counseling behandelopties m.b.v. 
keuzetabel (expectatief versus 

medicamenteus)

Wens tot expectatief beleid 
gedurende 2 weken 

(in eigen lijn)

Plan telefonisch consult over 2 weken (en 
tussendoor naar behoefte) + bespreken 

belinstructies 

Indien negatieve of onbekende 
bloedgroep: telefonisch bespreken 

logistiek anti-D 

Spontane 
miskraam

Follow-up in eigen lijn na 
ongeveer 6 weken

- Aandacht voor psyche

- Echo op indicatie

Bij twijfel over compleetheid miskraam 
o.b.v. kliniek en/of echo verwijzen naar 
2e lijn (termijn afspraak o.b.v. klachten)

Geen spontane 
miskraam

1e lijn: verwijzen naar 2e lijn

2e lijn: beoordeling en couseling 
behandelopties (medicamenteus vs 

chirurgisch) m.b.v. keuzetabel

Wens tot medicamenteus beleid

1e lijn: verwijzen naar 2e 
lijn (reguliere afspraak)

2e lijn: Voorschrijven 
mifegyne en misoprostol 

(zie follow-up na 
medicamenteuze 

behandeling)

Indien CRL > 33mm en AD > 10 wk: 
Bloedgroep- en Hb-bepaling 

Indien CRL conform ≥ 12 wk: 

verwijzen naar 2e lijn

Bloedgroep- en Hb-bepaling 
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Medicamenteuze behandeling 
 
Combinatiebehandeling met mifepriston en misoprostol lijkt tot een groter percentage aan 
succesvolle behandeling te leiden dan monotherapie met misoprostol. De bijwerkingen 
tussen de twee groepen zijn vergelijkbaar en er wordt geen verschil in patiënttevredenheid 
gevonden. Bij de keuze van monotherapie met misoprostol is er geen verschil in succesvolle 
behandeling gevonden van een miskraam met eenmalige dosis misoprostol versus een 
herhaaldelijke dosis. Er zijn drie toedieningsroutes van misoprostol (vaginaal, sublinguaal en 
oraal). Er lijkt geen klinisch relevant verschil te zijn met betrekking tot een succesvolle 
behandeling tussen de drie toedieningsroutes. Er is echter een voorkeur voor behandeling 
via de vaginale route, aangezien daarbij de minste kans is op bijwerkingen.  
 
Er zijn aanwijzingen dat er geen verschil is in het percentage succesvolle behandelingen 
tussen het eenmalig of herhaaldelijk geven van misoprostol op dezelfde dag of tussen een 
dosis misoprostol van 600 microgram tot max 1800 microgram dezelfde dag, of een herhaal 
dosis misoprostol enkele dagen later. Bij 82- en 84% van de patiënten die eenmalig zijn 
behandeld met misoprostol is er sprake van een volledige expulsie van een miskraam 
zonder noodzaak tot re-interventie. Herhaling van behandeling lijkt geen verdere 
toegevoegde waarde op het percentage succesvolle behandeling te hebben. 
 

 
 

 

Dosis Tijdstip van innemen Resultaat 

200 mg Mifepriston  
= 1 tablet (oraal) 

Dag 1              Datum: 
                       Tijdstip: 

 

800 mcg Misoprostol  
= 4 tabletten (vaginaal) 

Dag 2              Datum: 
(24 uur later)    Tijdstip: 

 

 

Indien ≥2 miskramen: bespreek mogelijkheid van preconceptioneel advies bij herhaalde 
miskraam en verwijs indien gewenst. 

Geef bij de medicamenteuze behandeling van een miskraam een combinatietherapie van 
mifepriston met misoprostol, waarbij er een tijdsinterval van 24 tot 48 uur tussen de 
mifepriston en misoprostol dient te zitten met een doseringsschema 

Indicatie voor anti-D bij spontane miskraam bij >10+0 weken zwangerschapsduur EN een 
CRL >33mm: 375 IE anti-RhD-Ig. 

ASz beleid (vakgroepbesluit 12-2020): Het geadviseerde interval tussen de mifepriston 
en misoprostol bedraagt 24 uur.  
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Drie studies naar de vergelijking combinatiebehandeling mifepriston + misoprostol ten 
opzichte van een behandeling met misoprostol alleen lieten een toegevoegde waarde zien 
van mifepriston voorbehandeling voor het percentage succesvolle behandeling van een 
miskraam. Het gepoolde effect laat zien dat in de interventiegroep het percentage 
succesvolle behandelingen 85% (190/223) was en in de controlegroep was het percentage 
succesvolle behandelingen 58% (131/224). 
 
Risico’s van medicamenteuze behandeling 
Risico op alsnog chirurgische behandeling bij verdenking op een miskraamrest, 
buikpijnklachten, vaginaal bloedverlies, gastro-intestinale klachten, rillingen, koorts, 
duizeligheid, hoofdpijn en een allergische reactie.  
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid voor prostaglandines, EUG, trofoblastziekte of verdenking hierop, 
chronisch bijnierfalen, ernstig astma, verhoogde bloedingsneiging/gebruik van antistolling, 
erfelijke porfyrie, langdurig gebruik van corticosteroïden. 
 
Relatieve contra-indicaties 
Vasculaire aandoeningen (hypertensie), hartafwijkingen, ernstige lever- en 
nierfunctiestoornissen. 
 
Chirurgische behandeling 
De zuig- of vacuümcurettage is een betrouwbare procedure. De ingreep kan plaatsvinden 
onder algehele of lokale anesthesie. De keuze hierin wordt in samenspraak met patiënte 
gemaakt. 
 
Risico’s van curettage 
Perforatie (1.3:1000), infectie, bloeding (1:100 bij >500cc), Asherman syndroom (1:100 bij 
eerste curettage), kans op vroeggeboorte (RR 2.0). 
 
Priming bij curettage 
Overweeg cervicale priming met misoprostol voorafgaand aan een curettage zodat dilatatie 
minder vaak noodzakelijk is. Hoewel direct bewijs voor reductie van peroperatieve 
complicaties en reductie op vroeggeboorte gerelateerd aan een eerdere chirurgische 
behandeling ontbreekt, valt desalniettemin cervicale priming te overwegen. Deze voordelen 
wegen op tegen de mogelijke bijwerkingen van misoprostol. Misoprostol is gemakkelijk toe te 
dienen en de bijwerkingen zijn gering.  
 

NB Op basis van theoretische gronden (geen causaliteit vanwege lage incidentie) zou bij een 
mola zwangerschap het advies zijn om niet te primen met misoprostol omdat dit mogelijk zou 
kunnen leiden tot gestational trophoblastic neoplasia (GTN). 

Breng patiënte op de hoogte van het off-label gebruik van misoprostol (het middel is 
geregistreerd voor maagprotectie, niet voor de indicatie miskraam ondanks goedkeuring 
van NVOG, FDA en ACOG 

Dien bij voorkeur 400 microgram misoprostol vaginaal toe, 3 uur voorafgaand aan de 
ingreep (alternatief 400 microgram sublinguaal, 1 uur voorafgaand aan de ingreep). 
 
Zorg dat Hb en kruisbloed bekend zijn voorafgaand aan de ingreep. 
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Antibioticaprofylaxe bij curettage 
Profylactisch toedienen van antibiotica voorafgaand aan een curettage vermindert het aantal 
infecties in het kleine bekken en de kans op endometritis. Daarbij is er geen direct bewijs, 
maar is het aannemelijk dat deze infecties invloed hebben op toekomstige fertiliteit. De 
bewijskracht voor het profylactisch toedienen van antibiotica bij patiënten die een curettage 
ondergaan voor een miskraam is redelijk. Echter is een relatief hoge number needed to treat 
(NNT=71) en een lage absolute risicoreductie (van 5,3 % naar 3,7%). Daarnaast is er 
toenemend risico op antibioticaresistentie.  

Er bestaat geen consensus over of, wanneer en welk type antibiotica profylactisch moet 
worden toegediend. In de onderzoeken werd gebruik gemaakt van doxycycline/metronidazol, 
doxycycline of cefoxitin. Wanneer een chirurgische behandeling wordt verricht vanwege een 
niet gewenste zwangerschap (zwangerschapsafbreking) adviseert het Nederlandse 
Genootschap van Abortusartsen patiënten profylactisch 1000 milligram azitromicyne te 
geven op de dag van de ingreep. Deze aanbeveling is op basis van deze populatie waarbij 
een (hoge) incidentie van Soa’s, met name Chlamydia Trachomatis wordt vaak aangetroffen 
in deze groep. Door profylactische behandeling in deze specifieke groep patiënten 
vermindert het aantal opstijgende infecties en profylactische behandeling is kosteneffectief 
vergeleken met screenen en behandelen. 
 

 
Gebruik van anti-D Rhesus profylaxe bij Rhesus-negatieve patiënten 
 

 Dien 375 IE anti-RhD-Ig toe na een spontane miskraam bij een zwangerschapsduur 
langer dan 10 weken (>10+0) of een CRL meting van > 33 mm.  

 Dien 375 IE anti-RhD-Ig na een niet-vitale zwangerschap bij een zwangerschapsduur 
langer dan 10 weken (>10+0) of een CRL meting van > 33 mm.  

 Dien 375 IE anti-RhD-Ig toe (ongeacht zwangerschapsduur) na chirurgische 
behandeling 

 Dien 1000 IE anti-D toe bij een partus immaturus, abortus provocatus of 
zwangerschapsbeëindiging na 20 weken. 

 Dosering van toediening van anti-D profylaxe conform richtlijn van het RIVM en de 
NVOG 

 Bespreek bij de nadelen van het geven van anti-D: zeer kleine kans op overdracht 
van zeer zeldzame of nog onbekende ziekten uit bloedproducten en bijwerkingen 
zoals genoemd in het farmacotherapeutisch kompas: Soms (0,1-1%): hoofdpijn. 
Huidreactie, erytheem, jeuk. Koorts, koude rillingen, malaise. Zelden (0,01-0,1%): 
overgevoeligheid, anafylactische shock. Tachycardie, hypotensie. Dyspneu. 
Misselijkheid, braken. Artralgie. Exantheem. Reacties op de injectieplaats. 

Follow-up na miskraam (eerste en tweede lijn) 
 

 Bij expectatief beleid telefonische evaluatie na 2 weken (belconsult) 

 Bij medicamenteuze behandeling telefonische evaluatie na 1 week 

 Evaluatie na ongeveer zes weken 

 Indien geïndiceerd controle transvaginale echoscopie 

 Emotionele begeleiding afspreken naar behoefte 

ASZ beleid (vakgroepbesluit 12-2020): Er wordt niet standaard antibioticaprofylaxe 
voorgeschreven aan patiënten die vanwege een miskraam een curettage ondergaan. 
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 Laat cliënte/patiënte laagdrempelig contact opnemen als er twijfel is over het verloop 
van het bloedverlies/pijn/koorts/andere klachten 

 Bij persisterend vaginaal bloedverlies, toename vaginaal bloedverlies en/of 
aanhoudende pijn in de onderbuik: verdenking incomplete miskraam (indien in 1e lijn 
 verwijzen naar 2e lijn)  

 Indien tweede (of meer) miskraam: bespreek mogelijkheid van preconceptioneel 
advies bij herhaalde miskraam en verwijs indien gewenst 
 

 

 
  



VSV Dordrecht e.o. 

 
 
 

Niet-vitale zwangerschap en miskraam: diagnostiek en beleid, dec 2020 

Follow-up na medicamenteuze behandeling  
 

 
 
* Klinische criteria incomplete miskraam: persisterend vaginaal bloedverlies, toename vaginaal bloedverlies en/of 
aanhoudende pijn in de onderbuik 
 

Er zijn geen studies die de vraag beantwoorden of follow-up na een medicamenteuze 
behandeling middels een expectatief beleid of een echoscopisch onderzoek dient te worden 
uitgevoerd (ten aanzien van diagnostiek van een miskraamrest en/of reductie van de kans op 
re-interventie). 
 

 

Follow-up na 
medicamenteuze 

behandeling

Telefonisch consult na 1 
week

Duidelijk verhaal 
miskraam 

(weefsel/vruchtzak 
verloren, afname 

krampen/bloedverlies)

Follow-up na ong 6 weken 

(evt belconsult indien gewenst)

- Aandacht voor psyche 

- Echo op indicatie

Geen of nauwelijks 
reactie

Controle echoscopie 
inplannen op korte 

termijn 

(reguliere plek < 1 wk)

Niet-vitale graviditeit / 
vruchtzak (+embryo) nog 

in utero

Plannen voor 
chirurgische behandeling

Onduidelijk 
echoscopisch beeld

'Rommelig cavum'

Overweeg expectatief 
beleid

Plan vervolgbehandeling 
bij kliniek van incomplete 

miskraam*

Verricht een (bij voorkeur) vaginale echoscopie bij patiënten met nauwelijks of geen 
reactie op de medicamenteuze behandeling voor een miskraam en bij patiënten met een 
klinisch beeld passend bij een incomplete miskraam. 
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De timing van de vaginale echoscopie is afhankelijk van de indicatie. Indien de vrouw 1 week 
na de medicamenteuze behandeling nauwelijks of geen reactie heeft gehad, dan heeft 
verder afwachten geen zin.  
 

 Bespreek dat echoscopie het niet evacueren van de niet-vitale zwangerschap kan 
uitsluiten, maar dat echoscopie niets zegt over de compleetheid van de evacuatie.  

 Het klinisch beeld van aanhoudend bloedverlies is hierbij leidend! 
 
De kans bestaat dat indien er te vroeg echoscopisch gekeken wordt er mogelijk ten onrechte 
de diagnose miskraamrest gediagnosticeerd wordt. Die kans is het grootst indien er na een 
week echoscopisch gekeken wordt en het kleinst na 6 tot 8 weken na de miskraam wanneer 
een volgende menstruatie heeft plaatsgevonden.  
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Behandeling van incomplete miskraam 
 
Bij een zwangerschapsrest na een miskraam heeft een chirurgische ingreep op korte termijn 
het hoogste succespercentage, maar expectatief beleid en medicamenteuze behandeling 
zijn ook effectieve opties, die niet duidelijk vaker leiden tot alsnog een operatie, niet meer 
complicaties laten zien en die ook leiden tot goede patiënttevredenheid.  
 
Er is geen eenduidige voorkeur voor een bepaalde chirurgische behandeling voor een 
miskraamrest. De keuze voor een curettage of een hysteroscopische resectie zal mede 
afhankelijk zijn van de klinische presentatie en de ervaring van de behandelaar. Indien er 
sprake is van (vitaal) bloedverlies of een beeld van een sepsis (als gevolg van een 
geïnfecteerde zwangerschapsrest/endometritis), is het belangrijk om het cavum te 
evacueren. Als de klinische presentatie het toelaat om een procedure electief in te plannen, 
dienen beide behandelingen met de patiënte besproken te worden en kan er een 
gezamenlijk besluit plaatsvinden. Laat de keuze van de techniek afhangen van de klinische 
presentatie, timing en voorkeuren van de patiënt/behandelaar. 
 

 Bespreek met een patiënt met een zwangerschapsrest na een miskraam de opties 
expectatief, medicamenteus en chirurgisch met de voor- en nadelen en laat de 
patiënt meebeslissen over de keuze van het beleid (Shared Decision Making) 

 

 Adviseer expectatieve of medicamenteuze behandeling bij een zwangerschapsrest 
na een spontane miskraam 

 

 Bespreek dat expectatief beleid en medicamenteuze behandeling opties zijn die een 
lager succespercentage hebben maar niet duidelijk vaker leiden tot alsnog een 
operatie, niet meer complicaties laten zien en leiden tot goede patiënttevredenheid 

 

 Verricht een chirurgische ingreep bij risicofactoren (bijvoorbeeld hemodynamisch 
instabiele patiënt), na falen van de eerdere behandelopties of bij een duidelijke wens 
van de patiënt 

 

 Verricht bij een septisch zwangerschapsrest (en toedienen van antibiotica) een 
chirurgische ingreep 

 

 Verricht een hysteroscopische resectie of een curettage indien een chirurgische 
behandeling van een zwangerschapsrest geïndiceerd is 
Laat de keuze van techniek afhangen van de klinische presentatie, timing en 
voorkeuren van de patiënt/behandelaar vanwege gebrek aan studies van voldoende 
kwaliteit 

 
Chirurgische techniek 
Verricht een hysteroscopische resectie of een curettage indien een chirurgische behandeling 
van een zwangerschapsrest geïndiceerd is 
 
Hysteroscopische resectie en curettage kennen mogelijke voor- en nadelen en deze zijn 
mede ook afhankelijk van de initiële presentatie en timing van de procedure.  
 

Voordelen van een hysteroscopische resectie: Nadelen van een hysteroscopische resectie 

Door het verwijderen van de miskraamrest 

onder zicht zou dit kunnen resulteren in minder 

schade aan het cavum wat leidt tot een lagere 

O.a. kans op perforatie, kans op conversie 

naar een curettage bij onvoldoende zicht bij 
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kans op intra-uteriene adhesies en mogelijk 

minder kans op nadelige 

zwangerschapsuitkomsten in een volgende 

zwangerschap. 

bloedverlies of onvoldoende expertise bij een 

grotere miskraamrest.  

Een nadeel zou het interval tot aan de 

procedure kunnen zijn, aangezien veel 

patiënten weer vlot zwanger wensen te 

worden en een miskraamrest zo spoedig 

mogelijk opgelost willen hebben.* 

Voordelen curettage Nadelen curettage 

Iedere gynaecoloog kan de procedure 

uitvoeren 

Bij ruim bloedverlies is geen intracavitair zicht 

noodzakelijk  

Het kan op elk moment uitgevoerd worden 

Een verhoogde kans op een perforatie 

(milde) Intra-uteriene adhesies  

Mogelijk nadelige zwangerschapsuitkomsten 

in een volgende zwangerschap 

*Regelmatig wordt een interval van +/-3 maanden gesteld tussen het ontstaan van een 

miskraamrest en de hysteroscopische resectie.  

 

 

Begrippen  
 

 Miskraam: een spontaan eindigende zwangerschap voor een zwangerschapsduur 
van 20 weken2,3 waarbij het merendeel van de miskramen plaatsvindt voor 12 weken 
amenorroeduur (AD). Voor echografische criteria, zie diagnostiek.  

 Complete miskraam: een leeg cavum uteri na een episode van vaginaal bloedverlies 
en/of buikpijn bij een eerdere positieve zwangerschapstest (EUG uitgesloten). 

 Incomplete miskraam: resterend zwangerschapsweefsel in utero dat wordt 
vastgesteld middels echografisch onderzoek. In sommige gevallen gaat dit gepaard 
met persisterend vaginaal bloedverlies, koorts en pijn.  

 APLA: een afbreking op sociale indicatie (abortus provocatus lege artis). 

 EUG: Toestand waarbij de zwangerschap zich buiten de uterus bevindt (Extra intra-
uteriene graviditeit).  

 ZOL: Zwangerschap met onbekende locatie. 
De veelgebruikte termen abortus of missed abortion zijn verlaten en dienen vermeden te 
worden. Conform de nomenclatuur die de NVOG opstelde, spreekt men van een niet intacte, 
niet vitale zwangerschap dan wel van een miskraam.  

ASz beleid (vakgroepbesluit 12-2020): Het heeft de voorkeur om een hysteroscopische 
resectie te verrichten indien chirurgische behandeling van een zwangerschapsrest 
geïndiceerd is. Dit in verband met minder kans op schade waardoor een lager risico op 
adhesies en de diverse mogelijkheden om deze ingreep uit te voeren binnen het Asz 
(sedatieprogramma/reguliere OK). Mocht het interval tot de ingreep niet acceptabel zijn 
voor de patiënte, bespreek dan de mogelijk van curettage. 
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