Miskraam met medicijnen versnellen
Aanvullend op de informatie van thuisarts.nl
Informatie over miskraam vind je op thuisarts.nl. Lees deze informatie goed om:
 Te begrijpen wat een miskraam is.
 Om je keus te kunnen maken of je wilt afwachten of een behandeling wilt.
 Om te weten wanneer je contact moet opnemen.
Gebruik je medicijnen om de miskraam te versnellen?
 Hierover vind je belangrijke informatie op thuisarts.nl.
 De medicijnen en de dosering zijn echter anders geworden dan op thuisarts.nl
staat.
 Je krijgt 24 tot 48 uur een medicijn dat de miskraam voorbereidt en nog niet
opwekt: Mifegyne.
 Het medicijn dat de miskraam opwekt, Misoprostol, gebruik je eenmalig.
 Neem 1 tablet Mifegyne (moet je slikken).
 Doe na 24 tot 48 uur 4 tabletten Misoprostol hoog in de vagina, nu kan de
miskraam optreden.
 Lees verder bij de thuisarts
Anti-D als je bloedgroep Rhesus negatief is?
Is je bloedgroep Rhesus negatief en ben je meer dan 10 weken zwanger en is de
vrucht meer dan 3.3 cm? Dan adviseren we je een prik met anti-D.
Vragen en contact
Lees op thuisarts.nl wanneer je contact op moet nemen. Bel tijdens kantoortijden met
de polikliniek Gynaecologie via 0513 - 685 245 of buiten kantoortijden met het Centrum
Vrouw, Moeder & Kind via 0513 - 685 635. Wij zijn 24/7 bereikbaar.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal
is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het
inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD
app heb je toegang tot je medische gegevens. Je kunt hier ook afspraken maken, een
vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld,
sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar
het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of
verlies van dergelijke zaken.
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