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Het optreden van een herhaalde miskraam is een traumatische gebeurtenis. Vijf van 

alle honderd vrouwen die zwanger worden, krijgen gedurende hun leven twee of meer 

miskramen. Bij ten minste de helft van deze vrouwen kan hiervoor geen onderliggende 

oorzaak worden aangewezen; vanuit klinisch oogpunt is er dan sprake van onverklaarde 

herhaalde miskraam. 

Een van de pathofysiologische mechanismen die bij onverklaarde herhaalde miskraam 

een rol lijken te spelen, is gebaseerd op het geconstateerde verband tussen herhaalde 

miskraam en trombofilie. Hierbij gaat het zowel om verworven trombofilie, zoals het 

antifosfolipidensyndroom, als om erfelijke trombofilie, zoals een tekort aan de natuurlijke 

anticoagulantia antitrombine, proteïne C of proteïne S, en de “gain of function”-

mutaties factor V Leiden en protrombine 20210A. Ondanks het gebrek aan inzicht in 

de onderliggende pathofysiologie waarvan bij de meeste vrouwen met onverklaarde 

herhaalde miskraam sprake is, zijn er de afgelopen jaren diverse interventies voorgesteld 

om de kans op een levendgeboren kind te vergroten. Doorgaans worden deze interventies 

echter niet ondersteund door steekhoudend bewijs uit gerandomiseerd onderzoek. 

Alleen bij vrouwen met herhaalde miskraam die lijden aan het antifosfolipidensyndroom, 

lijkt behandeling met aspirine en heparine een positief effect te kunnen hebben op het 

percentage levendgeboren kinderen. De pathofysiologische onderbouwing hiervoor is 

echter mager en het bewijs uit adequaat gerandomiseerd onderzoek is niet eensluidend. 

Desondanks tonen veel clinici zich voorstander van extrapolatie van dit veronderstelde 

positieve effect naar vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam en vrouwen met 

onverklaarde herhaalde miskraam die een erfelijke trombofilie hebben. Dit heeft geleid 

tot het veelvuldig voorschrijven van aspirine en laag-moleculair-gewicht heparine aan 

vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam. Er is dan ook dringend behoefte aan 

goed opgezet onderzoek om het gat tussen de bestaande kennis en de klinische praktijk 

te kunnen dichten.

In hoofdstuk 1 wordt de klinische entiteit beschreven die bekend staat als onverklaarde 

herhaalde miskraam. Er wordt ingegaan op de mogelijke oorzaken hiervan en op de 

diverse interventies met een vermeend positief effect. Het hoofdstuk sluit af met een 

uiteenzetting van de doelstellingen van dit proefschrift. 

Hoofdstuk 2 belicht de momenteel bekende erfelijke vormen van trombofilie en de 

onderliggende mechanismen en epidemiologie hiervan. Deze erfelijke vormen van 

trombofilie (de factor V Leiden mutatie, de protrombine 20210A mutatie en een tekort 

aan de natuurlijke anticoagulantia antitrombine, proteïne C of proteïne S) zijn in de 

afgelopen decennia geïdentificeerd. Hoewel tal van observatieonderzoeken een verband 

laten zien tussen erfelijke trombofilie en veneuze trombose, en tussen erfelijke trombofilie 

en zwangerschapsgerelateerde complicaties als herhaalde miskraam, doodgeboorte, 
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intra-uteriene groeivertraging, pre-eclampsie en het hemolysis elevated liver enzymes 

and low platelets-syndroom (HELLP-syndroom), blijven de implicaties voor de klinische 

praktijk onduidelijk. Absolute risicoschattingen verkregen uit observatieonderzoeken 

van families met erfelijke trombofilie hebben hun nut bewezen bij het voorlichten van 

patiënten ter voorkoming van een eerste of herhaalde episode van veneuze trombose 

tijdens de zwangerschap of het gebruik van orale contraceptiva. Ten aanzien van 

vrouwen met erfelijke trombofilie die kampen met zwangerschapscomplicaties, zoals 

herhaalde miskraam of pre-eclampsie, bestaat er echter grote onduidelijkheid over de zin 

van therapeutische interventies gericht op een onderliggend defect in de bloedstolling. 

De conclusie die uit dit hoofdstuk kan worden getrokken, is dat er dringend behoefte 

bestaat aan goed opgezet gerandomiseerd placebo gecontroleerd onderzoek naar de 

doeltreffendheid en de veiligheid van antistollingsinterventies als aspirine en heparine.

In hoofdstuk 3 wordt de prevalentie beschreven van de JAK2V617F-mutatie in 

een goed gedefinieerde groep gezonde vrouwen met onverklaarde herhaalde 

miskraam. De JAK2V617F-mutatie komt voor bij meer dan de helft van de patiënten 

met myeloproliferatieve aandoeningen, zoals polycythaemia vera of essentiële 

trombocythemie. Vrouwen die lijden aan deze aandoeningen, hebben een verhoogd 

risico op zwangerschapscomplicaties, waaronder miskraam. Wij zijn daarom uitgegaan 

van de hypothese dat de JAK2V617F-mutatie een etiologische factor is bij onverklaarde 

herhaalde miskraam. Ter toetsing hiervan is een cohort van 147 vrouwen met onverklaarde 

herhaalde miskraam met behulp van allelspecifieke, real-time kwantitatieve TaqMan PCR 

onderzocht op de aanwezigheid van de JAK2V617F-mutatie. De JAK2V617F-mutatie bleek 

in geen van de vrouwen aanwezig te zijn. Op basis hiervan hebben wij geconcludeerd 

dat deze mutatie geen klinisch relevante etiologische factor is bij onverklaarde herhaalde 

miskraam.

Hoofdstuk 4 gaat in op het slagingspercentage van conventionele karyotypering en 

van Telomere Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (T-MLPA), een relatief 

nieuwe moleculaire techniek, bij het onderzoeken van miskraamweefsel van vrouwen met 

onverklaarde herhaalde miskraam. Ook wordt er gekeken naar de mogelijke geschiktheid 

van T-MLPA voor het vaststellen van kleine subtelomerische cytogenetische afwijkingen 

die niet kunnen worden gevonden met behulp van conventionele karyotypering. Om 

beide technieken te vergelijken, zijn negenentwintig monsters van miskraamweefsel 

onderzocht, afkomstig van vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam. Voor zowel 

T-MLPA als karyotypering bedroeg, met 18 uit 29, het slagingspercentage 62% (p=1.00). 

Met T-MLPA werd één afwijking niet ontdekt (3,4% van alle monsters). Daarentegen liet 

T-MLPA in één monster een normaal chromosomaal patroon zien waarbij karyotypering 

geen resultaat opleverde vanwege problemen met de celkweek (3,4% van alle monsters). 
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T-MLPA bracht geen kleine subtelomerische cytogenetische abnormaliteiten aan het licht 

die niet waren opgemerkt met karyotypering. Dit leidt tot de conclusie dat ten aanzien 

van onderzoek op miskraamweefsel van vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam 

T-MLPA en conventionele karyotypering gelijke slagingspercentages bieden.

Hoofdstuk 5 bevat een systematisch overzicht van de doeltreffendheid en veiligheid 

van antistollingsmiddelen, zoals aspirine en heparine, bij vrouwen met onverklaarde 

herhaalde miskraam. Hiertoe zijn de databases van het Cochrane Pregnancy and 

Childbirth Group’s Trial Register, het Cochrane Central Register of Controlled Trials, 

Medline en Embase doorzocht tot april 2008. In aanmerking kwamen gerandomiseerde 

en quasi gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken waarin het effect was nagegaan 

van aspirine en/of heparine op het percentage levendgeboren kinderen bij vrouwen met 

onverklaarde herhaalde miskraam. Voor dit overzicht is uiteindelijk gebruikgemaakt van 

twee onderzoeken (n=189). In het eerste onderzoek was een subgroep van 54 zwangere 

vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam gerandomiseerd tussen aspirine 

en placebo. Het percentage levendgeboren kinderen bij aspirine en placebo (81%) 

bleek vergelijkbaar (RR 1.00, 95% BI 0.78 tot 1.29). In het tweede onderzoek waren 

107 vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam en zonder erfelijke trombofilie 

gerandomiseerd tussen enoxaparine en aspirine. Het percentage levendgeboren kinderen 

bij enoxaparine en aspirine (82% resp. 84%) bleek vergelijkbaar (RR 0.97, 95% BI 0.81 

tot 1.16). Hoewel er een groot gebrek aan onderzoek bestaat naar de doeltreffendheid 

en veiligheid van aspirine en heparine bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam, 

geven de geïncludeerde onderzoeken in elk geval geen aanwijzingen voor een positief 

effect. Om deze reden wordt het gebruik van aspirine en/of heparine bij vrouwen 

met onverklaarde herhaalde miskraam niet aanbevolen. Grootschalig gerandomiseerd 

placebogecontroleerd onderzoek is dringend gewenst.

Hoofdstuk 6 presenteert de resultaten van het gerandomiseerde placebogecontroleerde 

multicenteronderzoek Anticoagulants for Living Fetuses (ALIFE). Aan dit onderzoek is 

meegewerkt door 364 vrouwen in de leeftijd van 18 tot 42 jaar met een anamnese 

van onverklaarde herhaalde miskraam. De vrouwen werden gerandomiseerd tussen drie 

groepen. De eerste groep kreeg dagelijks aspirine (oraal) en nadroparine (laag-moleculair-

gewicht heparine, subcutaan, zodra er sprake was van een intacte zwangerschap); 

de tweede groep kreeg alleen aspirine; de derde groep kreeg een placebo. Er werd 

primair gekeken naar het percentage levendgeboren kinderen. Dit bleek niet significant 

te verschillen tussen de drie studiegroepen. In groep één (aspirine plus nadroparine) 

bedroeg het aandeel vrouwen dat een levend kind baarde, 54,5% (RR 0.96, 95% BI 

0.76 tot 1.19), in groep twee (alleen aspirine) was dit 50,8% (RR 0.89, 95% BI 0.71 tot 

1.13) en in groep drie (placebo) 57,0% (RR 1.00). Als de intention-to-treat-analyse werd 
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beperkt tot de 299 vrouwen die tijdens het onderzoek zwanger raakten, bedroeg het 

aandeel vrouwen dat een levend kind baarde in groep één (aspirine plus nadroparine) 

69,1% (RR 1.03, 95% BI 0.85 tot 1.25), in groep twee (alleen aspirine) 61,6% (RR 0.92, 

95% BI 0.75 tot 1.13) en in groep drie (placebo) 67,0% (RR 1.00). Bij vrouwen die waren 

gerandomiseerd in groep één (aspirine plus nadroparine), deed zich significant vaker 

een verhoogde neiging tot bloedingen, zwellingen of jeuk bij de injectieplaats voor dan 

bij vrouwen in de andere twee groepen. Concluderend kan worden gesteld dat onder 

vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam in vergelijking met een placebo noch 

een combinatie van aspirine en nadroparine, noch aspirine alleen leidde tot een hoger 

percentage levendgeboren kinderen.

Hoofdstuk 7 beschrijft de tijd tot natuurlijke conceptie bij vrouwen met onverklaarde 

herhaalde miskraam. Hiertoe werd in het kader van het  gerandomiseerde 

placebogecontroleerde multicenteronderzoek naar antistollingsbehandelingen bij 

vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam (ALIFE-onderzoek), een prospectief 

cohortonderzoek uitgevoerd. Er werd primair gekeken naar de tijd tot natuurlijke conceptie 

in weken, gerekend vanaf het stellen van de diagnose onverklaarde herhaalde miskraam 

tot de conceptie. Bij de analyse werden 251 vrouwen betrokken. De gemiddelde tijd tot 

een volgende natuurlijke conceptie bedroeg 21 weken (interkwartielspreiding 8-55). De 

cumulatieve incidentie van natuurlijke conceptie was 56% na 6 maanden, 74% na 12 

maanden en 86% na 24 maanden; hiervan resulteerde 65% in een levendgeboren kind. 

Van de potentiële prognostische factoren liet de aanwezigheid van de factor V Leiden-

mutatie een significant kortere gemiddelde tijd tot natuurlijke conceptie zien, namelijk 

11 weken voor dragers versus 23 weken voor niet-dragers (hazard ratio 1.91, 95% BI 

1.04-3.52). De onderzoeksresultaten leiden tot de conclusie dat de tijd tot natuurlijke 

conceptie bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam vergelijkbaar was met die 

bij gezonde vruchtbare vrouwen. Met het oog op toekomstige zwangerschapspogingen 

is het van belang om deze geruststellende informatie ten aanzien van tijd tot natuurlijke 

conceptie aan vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam mee te delen.

Implicaties voor toekomstig onderzoek

De onderzoeksresultaten die in dit proefschrift worden gepresenteerd, ondersteunen de 

hypothese dat herhaalde miskraam een heterogene conditie is waarvoor op dit moment 

slechts bij enkele vrouwen pathofysiologische mechanismen zijn aan te wijzen. Binnen de 

grote groep vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam moeten eerst subgroepen 

worden geïdentificeerd om potentiële etiologische factoren en effectieve interventies 

aan het licht te kunnen brengen. 
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Aan het beschreven gerandomiseerde placebogecontroleerde ALIFE-onderzoek namen 

364 vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam deel; bij 16% van hen was erfelijke 

trombofilie vastgesteld. Subgroepanalyses lieten voor vrouwen met erfelijke trombofilie 

geen statistisch significant positief effect zien van aspirine in combinatie met laag-

moleculair-gewicht heparine of van aspirine alleen. De puntschatting suggereerde 

echter wel een positief effect en bovendien was ons onderzoek van onvoldoende 

omvang om de effecten bij subgroepen te kunnen beoordelen. Een positief effect 

van antistollingstherapie bij vrouwen met herhaalde miskraam en erfelijke trombofilie 

kan daarom niet worden uitgesloten. Deze hypothese rechtvaardigt vervolgonderzoek 

in de vorm van gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken van voldoende 

omvang. Op dit moment bevindt ALIFE2 zich in de oprichtingsfase; dit wordt een 

groot, internationaal multicenteronderzoek, dat veel inspanning zal vragen van de 

onderzoekers. In ALIFE2 worden vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam die 

lijden aan erfelijke trombofilie, gerandomiseerd tussen laag-moleculair-gewicht heparine 

en geen behandeling. Doel is om de effecten hiervan op het percentage levendgeboren 

kinderen in kaart te brengen. 

In dit proefschrift hebben we laten zien dat aspirine in combinatie met laag-moleculair-

gewicht heparine, noch aspirine alleen het percentage levendgeboren kinderen 

onder vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam verbetert. Deze informatie zou 

clinici ervan moeten weerhouden vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam te 

behandelen met dure en potentieel schadelijke antistollingsinterventies. Deze conclusie 

wordt ondersteund door de uitkomsten van een ander goed opgezet gerandomiseerd 

onderzoek, het Scottish Pregnancy Intervention-onderzoek (SPIN-onderzoek). Ook in 

dit onderzoek, uitgevoerd onder 294 vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam, 

werden geen aanwijzingen gevonden dat aspirine in combinatie met laag-moleculair-

gewicht heparine een positief effect heeft op het percentage levendgeboren kinderen 

in vergelijking met geen behandeling.1 De Cochrane-review over dit onderwerp, die 

eveneens in dit proefschrift wordt beschreven, wordt in de nabije toekomst bijgewerkt.

Aspirine en laag-moleculair-gewicht heparine worden beide beschouwd als veilig voor 

de foetus. Lange termijn-vervolg onderzoek van kinderen die in utero aan deze middelen 

zijn blootgesteld, is echter nauwelijks beschikbaar. Gezien het mogelijke positieve effect 

van aspirine en laag-moleculair-gewicht heparine voor subgroepen, dat zal worden 

onderzocht in ALIFE2, is momenteel een studie in voorbereiding naar de gezondheid en 

de ontwikkeling van alle kinderen geboren uit moeders die hebben deelgenomen aan 

het ALIFE-onderzoek.

Bij gebrek aan een effectieve behandeling voor vrouwen met onverklaarde herhaalde 

miskraam moeten paren met een kinderwens worden geïnformeerd over hun 

vooruitzichten met betrekking tot toekomstige zwangerschappen. Met name de tijd tot 

een levendgeboren kind en het aantal miskramen dat zij kunnen verwachten voordat een 
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levendgeboren kind realiteit is, zijn voor dergelijke paren van nauwelijks te overschatten 

belang. De relevante gegevens zullen beschikbaar komen zodra de lange

termijn-follow-up van zwangerschappen binnen het ALIFE-cohort is afgerond.
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