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CHAPTER 11 
 

Summary 
 
In the first chapter, we introduce the history of treatment for first trimester miscarriage. Misoprostol 
is a relatively new treatment option for women with a first trimester miscarriage. And with its 
introduction it has become time to review the short term and long term, advantages and 
disadvantages, of the current treatment options available. In this thesis and the related thesis 
‘Outcomes of treatment for first trimester miscarriage’ by Marike Lemmers we describe the short and 
long term effects of misoprostol and curettage in the treatment of first trimester miscarriage. 
 
Part I: Current practice in miscarriage treatment 
 
In the first part of this thesis we conducted a general review, a systematic review and a national survey 
to assemble all available literature on the current practice in miscarriage and the most effective 
options in medical treatment. 
 
Chapter 2 provides an overview of effectiveness, advantages and possible disadvantages of the 
currently available treatment options for a first trimester non-vital pregnancy: surgical treatment i.e., 
curettage, medical treatment with misoprostol as the most frequently applied medication, and 
expectant management. 
 
In chapter 3, a systematic review and meta-analysis describes the effectiveness of different routes of 
administration, dosages and repeat regimens for medical treatment of early fetal death (less than 24 
weeks). Vaginal or sublingual administration of misoprostol in a relatively high dosages seems most 
effective. 
 
Chapter 4 describes the results of a nationwide survey for practice variation in first trimester 
miscarriage. Although almost all hospitals offer misoprostol as a treatment option, only about 40% of 
all women are primarily treated medically. Furthermore, there is a large practice variation with 23 
different misoprostol regimens. 
 
Part II: Short term complications of surgical treatment for first-trimester miscarriage 
Although curettage is an effective treatment for first trimester miscarriage, it can cause complications 
that could be prevented by using other treatment options. Chapter 5 describes a manuscript in 
preparation, which provides an overview of incidences of acute complications after surgical treatment 
for non-vital pregnancy. Furthermore it compares the complication incidences to those of alternative 
treatment options, i.e., medical treatment and/or expectant management. 
 
Part III: Management of incomplete evacuation after medical treatment for first trimester 
miscarriage 
 
A possible disadvantage in the use of misoprostol, is the chance of an incomplete evacuation of the 
uterus. In the third part we cover the management of women with an incomplete evacuation. Although 
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these women are often relatively asymptomatic, a curettage is often performed. We wondered if 
expectant management would be a safe and alternative possibility for women with an incomplete 
evacuation. The MisoREST trial was developed to investigate this. The study protocol is covered in 
chapter 6. 
 
The primary results of the MisoREST trial, effectivity and safety of curettage versus expectant 
management,  and complication rate and (re) intervention rate are displayed in chapter 7. Curettage 
was effective in 97% of the women versus an effectivity of 76% in women following expectant 
management (RR 1.3, 95% CI 1.03–1.6).  In both treatment groups complication rate was 10%. Two 
women allocated to curettage, underwent a hysteroscopy after initial curettage. In women allocated 
to expectant management, curettage was performed in four women, and three women underwent 
hysteroscopy. 
 
Alongside the MisoREST trial we conducted a cohort study, following women who declined 
randomization and received treatment of their own choice. The follow-up was similar to the 
randomized women. The results of this cohort study are discussed in chapter 8. The effectiveness of 
curettage was 95% compared to an effectiveness of 85% for expectant management. Complication 
rate was 6.2% in the curettage group versus 2.3% in the expectant management group. In the group 
of women treated by curettage, 12% underwent a second curettage, a hysteroscopy or both. In women 
managed expectantly 18% underwent a curettage, a hysteroscopy or both. 
 
In chapter 9 we report on patient preferences of women who need subsequent treatment after initial 
treatment with misoprostol for a first trimester non-vital pregnancy has led to incomplete evacuation 
of the uterus.  Five attributes were selected in a Discrete Choice Experiment: (i) certainty about the 
duration of convalescence; (ii) number of days of bleeding after treatment; (iii) probability of success 
(empty uterus after treatment); (iv) risk of reduced fertility; and (v) risk of complications requiring 
more time or readmission to hospital. Of these attributes,  probability of success and risk of reduced 
fertility were regarded as most important by the participating women. 
 
Part IV: Implications for practice 
 
In this final part we provide a general discussion on the contents of these thesis, describe implications 
for future research, and we make recommendations for the development of a national guideline on 
the treatment of first trimester miscarriages. 
 
 
  

218 
 

Samenvatting 

In het eerste hoofdstuk bespreken we de geschiedenis van de behandeling van een eerste trimester 
miskraam. Misoprostol is een relatief nieuwe behandel optie voor vrouwen met een eerste trimester 
miskraam. Met de introductie van misoprostol is de tijd rijp om de korte en lange termijn effecten en 
de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties te bespreken. In dit proefschrift beschrijven 
we de korte en lange termijn effecten van misoprostol en curettage voor de behandeling van een 
eerste trimester miskraam. 

Deel I: Huidige stand van zaken in de behandeling van een eerste trimester miskraam 

In deel 1 van dit proefschrift verzamelden we de beschikbare informatie over de huidige stand van 
zaken wat betreft de behandeling van miskramen, en de meest effectieve vormen van  
medicamenteuze behandeling. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de effectiviteit, voordelen en mogelijke nadelen en risico’s van 
de huidige behandelopties voor een niet-vitale zwangerschap in het eerste trimester: chirurgische 
behandeling door middel van een curettage, medicamenteuze behandeling waarbij misoprostol het 
meest gebruikte medicament is, en afwachtend beleid. 

In hoofdstuk 3, een systematische review en meta-analyse beschrijft de effectiviteit van verschillende 
toedieningsvormen, doseringen en herhaalfrequenties van medicamenteuze behandeling voor een 
niet-vitale zwangerschap bij een zwangerschapsduur onder de 24 weken. De vaginale of sublinguale 
toediening van misoprostol in een relatief hoge dosering lijkt het meest effectief. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een landelijke enquête waarin we de praktijkvariatie in de 
behandeling van eerste trimester miskramen onderzochten. Hoewel bijna  alle ziekenhuizen 
misoprostol aanbieden als behandeloptie wordt slechts ongeveer 40% van alle vrouwen met een niet-
vitale zwangerschap hier primair mee behandeld. Er is een grote praktijkvariatie waarbij 23 
verschillende misoprostol regimes in omloop zijn. 

Deel II: Korte termijn complicaties van de chirurgische behandeling van een eerste trimester 
miskraam 

Hoewel curettage een effectieve behandeloptie is voor een eerste trimester miskraam, kunnen er 
complicaties optreden die voorkomen kunnen worden door andere behandelopties te verkiezen boven 
curettage. Hoofdstuk 5 beschrijft de voorlopige resultaten van een manuscript in bewerking. Hierin 
wordt een overzicht gegeven van incidenties van complicaties tijdens of vlak na de chirurgische 
behandeling van een niet-vitale zwangerschap. Tevens wordt een vergelijk gemaakt tussen 
complicaties die voorkomen na curettage en complicaties van de alternatieve behandelopties te weten 
medicamenteuze behandeling en afwachtend beleid. 

Deel III: Behandeling van een incomplete evacuatie na medicamenteuze behandeling 

Een potentieel nadeel van het gebruik van misoprostol is het risico op een zwangerschapsrest in de 
uterus. In deel II bespreken we de behandelmogelijkheden voor vrouwen met een incomplete 
miskraam na behandeling met misoprostol. Hoewel deze vrouwen meestal relatief asymptomatisch 
zijn wordt er toch vaak een curettage verricht. Wij vroegen ons af of expectatief beleid een veilige en 
effectieve alternatieve optie is voor vrouwen met een zwangerschapsrest. De MisoREST trial werd 
ontwikkeld om dit te onderzoeken. Het studieprotocol van deze trial wordt besproken in hoofdstuk 6. 
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De primaire uitkomsten van de MisoREST trial, te weten effectiviteit en veiligheid van curettage versus 
expectatief beleid, complicaties en aantal (re)interventies worden uitgelicht in hoofdstuk 7.  Curettage 
was effectief in 97% van de vrouwen versus een effectiviteit van 76% onder vrouwen die expectatief 
beleid ondergingen (RR 1.3, 95% CI 1.03–1.6).  In beide behandelgroepen was het 
complicatiepercentage 10%. Twee vrouwen die hadden geloot voor curettage, ondergingen in tweede 
instantie een hysteroscopie. In de groep vrouwen die hadden geloot voor expectatief beleid, kregen 
vier vrouwen alsnog een curettage en drie vrouwen ondergingen een hysteroscopie. 

Parallel aan de MisoREST trial verrichtten wij een cohort studie waarbij vrouwen die randomisatie 
weigerden werden behandeld volgens hun eigen keuze. De follow-up was gelijk aan die van de 
gerandomiseerde vrouwen. De resultaten zijn onderwerp van discussie in hoofdstuk 8. De effectiviteit 
van curettage was 95% vergeleken met een effectiviteit van 85% voor expectatief beleid. Complicatie 
percentage was 6.2% in de curettage groep versus 2.3% in de expectatieve groep. In de groep vrouwen 
die behandeld werden met curettage onderging 12% een tweede curettage, een hysteroscopie of 
beide ingrepen. In de groep vrouwen die expectatief beleid ondergingen, kregen 18% van de vrouwen 
een curettage, een hysteroscopie of beide ingrepen. 

In hoofdstuk 9 beschrijven we een preferentiestudie die we verrichtten onder vrouwen die mogelijk 
aanvullende behandeling nodig hadden in verband met een zwangerschapsrest na misoprostol 
behandeling voor een niet-vitale zwangerschap in het eerste trimester. In een Discrete Choice 
Experiment werden vijf attributen geselecteerd die nader werden onderzocht: (i) zekerheid over de 
duur van de behandeling; (ii) aantal dagen met bloedverlies na de behandeling; (iii) kans op succes 
(lege baarmoeder na behandeling); (iv) risico op verminderde vruchtbaarheid; en (v) risico op 
complicaties waardoor de nasleep van de behandeling langer duurt of (her)opname in het ziekenhuis 
noodzakelijk is. Van deze attributen wogen de kans op succes en het risico op verminderde 
vruchtbaarheid het zwaarst in de keuze voor een behandeling door de deelnemende vrouwen. 

Deel IV: Consequenties voor de klinische praktijk 

In dit laatste deel bediscussiëren we de inhoud van deze thesis, beschrijven we mogelijke invalshoeken 
voor toekomstig onderzoek, en geven we aanbevelingen voor de ontwikkeling van een landelijke 
richtlijn over de behandeling van eerste trimester miskramen. 
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