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Door het gebruik van ovariële hyperstimulatie ontstaan bij een IVF/ICSI behandeling meer 
embryo’s dan veilig terug geplaatst kunnen worden. Daarom moet een keuze gemaakt 
worden tussen embryo’s. Deze keuze wordt meestal gebaseerd op morfologische criteria, 
zoals het aantal en de grootte van de blastomeren en het percentage fragmentatie. Toch 
worden helaas veel vrouwen niet zwanger nadat een embryo van morfologisch goede 
kwaliteit terug is geplaatst. Dit wijst erop dat we niet in staat zijn de “beste” embryo’s te 
selecteren. 
Een mogelijke oorzaak hiervoor zou kunnen liggen in het feit dat embryo’s die 
morfologisch goed zijn, chromosomaal afwijkend kunnen zijn. Er wordt aangenomen 
dat het merendeel van de chromosomaal afwijkende embryo’s niet tot een doorgaande 
zwangerschap leidt, maar niet implanteert of leidt tot een miskraam. 
Met preimplantatie genetische screening (PGS) worden embryo’s getest op aneuploidieën. 
Chromosomaal afwijkende embryo’s worden niet terug geplaatst en chromosomaal 
goede embryo’s wel.
PGS is ontwikkeld als een middel om zwangerschapskansen na een IVF/ICSI behandeling 
te vergroten. De eerste onderzoeken waarin IVF/ICSI met PGS wordt vergeleken met 
IVF/ICSI zonder PGS zijn observationele onderzoeken en laten een verhoging van de 
implantatie kans per terug geplaatst embryo zien. Bij de start van de onderzoeken die 
beschreven worden in dit proefschrift was nog niet veel bekend over de effectiviteit van 
PGS. Ondanks gebrek aan bewijs werd PGS wel meer en meer toegepast.

In Hoofdstuk 1 wordt uitleg gegeven over ontstaan van IVF en PGS en wordt de 
doelstelling van dit proefschrift beschreven.

In Hoofdstuk 2 wordt de effectiviteit van PGS bij vrouwen van 35 tot 41 jaar onderzocht.

Er werd een gerandomiseerd, dubbel-blind, multicenter onderzoek opgezet waarin drie 
cycli IVF/ICSI met PGS werd vergeleken met drie cycli IVF/ICSI zonder PGS. In deze 
laatste groep vond de selectie van embryo’s plaats op basis van morfologische criteria. 
In de jaren voorafgaand aan het onderzoek werden 40% van de vrouwen zwanger na 
drie cycli IVF/ICSI. Een verhoging van dit percentage met tenminste 15% werd klinisch 
relevant geacht. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in het Academisch Medisch Centrum en het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum Groningen, en het 
Medisch Centrum Leeuwarden. Vrouwen die nog niet eerder een IVF/ICSI behandeling 
hadden ondergaan, of die een IVF/ICSI behandeling hadden ondergaan die had geleid 
tot een doorgaande zwangerschap konden worden geïncludeerd, mits zij geen bezwaar 
hadden tegen terug plaatsing van twee embryo’s. 
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In de PGS groep werd één blastomeer verwijderd van ieder embryo dat uit tenminste vier 
cellen bestond op dag drie na de punctie. De verwijderde blastomeren werden in twee 
FISH ronden onderzocht op chromosoom 1, 13, 16, 17, 18, 21, X en Y.
In totaal namen 408 vrouwen deel aan het onderzoek, 206 van het ondergingen IVF/
ICSI met PGS en 202 ondergingen IVF/ICSI zonder PGS. Van alle vrouwen was follow-
up beschikbaar. De primaire uitkomstmaat was doorgaande zwangerschap. Secundaire 
uitkomstmaten waren zwangerschap, klinische zwangerschap, miskraam en levend 
geboren kind.
Het percentage doorgaande zwangerschappen was significant lager na een IVF/ICSI 
behandeling met PGS dan na IVF/ICSI zonder PGS (25% versus 37%, relatief risico 0.69; 
95% betrouwbaarheidsinterval 0.51-0.93). Ook het percentage vrouwen met een levend 
geboren kind was significant lager na een IVF/ICSI behandeling met PGS dan na IVF/
ICSI zonder PGS (24% versus 35%, relatief risico 0.68; 95% betrouwbaarheidsinterval 
0.50-0.92). Na IVF/ICSI met PGS was het percentage zwangerschappen en klinische 
zwangerschappen lager dan na IVF/ICSI zonder PGS. Het percentage miskramen 
verschilde niet significant tussen de beide groepen. 
Concluderend verlaagt PGS bij vrouwen van 35 tot 41 jaar significant het aantal 
doorgaande zwangerschappen en het percentage vrouwen met een levend geboren 
kind.

In Hoofdstuk 3 wordt onderzocht of het percentage vrouwen met een levend geboren 
kind verschillend is in subgroepen met een verschillend a priori risico op aneuploide 
embryo’s. 

De data uit ons gerandomiseerde onderzoek werden ook gebruikt voor deze studie 
(zie hoofdstuk 2). Primaire uitkomstmaat was het percentage vrouwen met en levend 
geboren kind. Subgroepen werden gedefinieerd op basis van factoren waarvan bekend 
is dat ze invloed hebben op het percentage aneuploide embryo’s, te weten: maternale 
leeftijd (< 38 jaar, ≥ 38 jaar), doorgemaakte miskramen (geen, één, twee of meer), 
semen kwaliteit (total motile count <1 x 106 , ≥ 1 x 106), totale hoeveelheid toegediend 
recombinant FSH (rFSH) tijdens de stimulatie fase van de behandeling (verdeling op 
basis van quartielen), en aantal top embryo’s (geen, één of twee, drie of meer). P-values 
of interaction werden berekend, om na te gaan of er een verschillend effect van PGS was 
in de verschillende groepen binnen één variabele. 
Er was geen significant effect van PGS in de verschillende subgroepen gebaseerd 
op maternale leeftijd (p-value of interaction 0.16), aantal doorgemaakte miskramen 
(p-value of interaction 0.93), semen kwaliteit (p-value of interaction 0.26), totale 
hoeveelheid toegediend rFSH (p-value of interaction 0.15) en het aantal embryo’s van 
topkwaliteit (p-value of interaction 0.26). In alle groepen was het percentage vrouwen 
met een levend geboren kind lager na IVF/ICSI met PGS dan na IVF/ICSI zonder PGS.
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In tegenstelling tot de verwachting was de relatieve kans op een doorgaande 
zwangerschap na IVF/ICSI met PGS in vergelijking tot IVF/ICSI zonder PGS lager in de 
groep vrouwen van 38 jaar of ouder dan in de groep vrouwen van 35 tot 38 jaar. Dit kan 
mogelijk verklaard worden doordat embyo’s van vrouwen in de oudere leeftijdsgroep 
vaker van morfologisch mindere kwaliteit zijn en meer schade ondervinden van de 
biopsie procedure. 
Concluderend is het pardigma dat het effect van PGS afhangt van het risico op 
aneuploide embryo’s incorrect.

In Hoofdstuk 4 wordt de effectiviteit van PGS voor alle voorgestelde indicaties 
onderzocht.

Er werd een systematische review van de literatuur uitgevoerd. Alleen gerandomiseerde 
onderzoeken werden opgenomen in de review. Er werd gezocht naar studies die IVF/
ICSI met PGS vergeleken met IVF/ICSI zonder PGS voor alle voorgestelde indicaties, 
te weten: (i) hoge maternale leeftijd, (ii) patiënten met een voorgeschiedenis van 
meerdere mislukte IVF behandelingen, (iii) herhaalde miskramen, (iv) TESE-ICSI, en (v) 
patiënten met een goede prognose. De effectiviteit van PGS werd voor elke indicatie 
afzonderlijk bepaald. De primaire uitkomstmaat was het percentage vrouwen met een 
levend geboren kind. Secundaire uitkomstmaten waren het percentage vrouwen met 
een embryo terug plaatsing, gemiddeld aantal embryo’s per terug plaatsing, percentage 
klinische zwangerschappen, meerlingzwangerschappen, percentage doorgaande 
zwangerschappen en kinderen met een aangeboren afwijking. 
Negen studies konden worden geïncludeerd. Vijf studies onderzochten het effect van PGS 
bij hoge maternale leeftijd, drie studies onderzochten het effect van PGS bij patiënten 
met een goede prognose en één studie onderzocht het effect van PGS bij patiënten 
met een voorgeschiedenis van meerdere mislukte IVF behandelingen. Geen van de 
studies verrichtten biopsie van de poollichaampjes, acht studies verrichten biopsie van 
blastomeren, één studie verrichtte biopsy van blastocysten. In alle studies werd FISH 
toegepast bij de analyse van de chromosomen.

(1) PGS bij hoge maternale leeftijd.
Het percentage vrouwen met een levend geboren kind was significant lager in 
de PGS groep dan in de controle groep (18% versus 26%, odds ratio 0.59; 
95% betrouwbaarheidsinterval 0.44-0.81). Ook het percentage doorgaande 
zwangerschappen en klinische zwangerschappen was significant lager in de PGS groep 
dan in de controle groep.
Het percentage vrouwen met een embryo terug plaatsing en het aantal embryo’s 
per terug plaatsing waren significant lager na IVF/ICSI met PGS. Het percentage 
meerlingzwangerschappen en miskramen was niet significant verschillend tussen beide 
groepen.
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(2) PGS bij patiënten met een voorgeschiedenis van meerdere mislukte 
IVF behandelingen.
Het percentage vrouwen met een levend geboren kind was significant lager in 
de PGS groep dan in de controle groep (21% versus 39%, odds ratio 0.41; 95% 
betrouwbaarheidsinterval 0.20-0.88). Het percentage doorgaande zwangerschappen 
was ook lager in de PGS groep dan in de controle groep. Het percentage klinische 
zwangerschappen was niet significant verschillend tussen beide groepen.
Het percentage vrouwen met een embryo terug plaatsing en het aantal embryo’s per 
terug plaatsing waren significant lager na IVF/ICSI met PGS dan na IVF/ICSI zonder 
PGS. Het percentage meerlingzwangerschappen en miskramen was niet significant 
verschillend tussen beide groepen.

(3) PGS bij herhaalde miskramen
Geen van de onderzoeken voldeden aan de inclusie criteria.

(4) PGS bij TESE-ICSI
Er werden geen gerandomiseerde onderzoeken gevonden.

(5) PGS bij patiënten met een goede prognose
Het percentage vrouwen met een levend geboren kind was significant lager in 
de PGS groep dan in de controle groep (32% versus 42%, odds ratio 0.50; 95% 
betrouwbaarheidsinterval 0.20-1.26). Het percentage doorgaande zwangerschappen 
was niet significant verschillend tussen de PGS groep en de controle groep. Het 
percentage klinische zwangerschappen was significant lager in de PGS groep dan in de 
controle groep.

Concluderend geeft PGS een significante verlaging van het aantal vrouwen met een 
levend geboren kind bij vrouwen met een hoge maternale leeftijd en bij koppels met 
een voorgeschiedenis van meerdere mislukte IVF behandelingen. Onderzoeken waarin 
PGS werd uitgevoerd bij vrouwen met een goede prognose laten een zelfde trend zien.

In Hoofdstuk 5 wordt onderzocht of er verschillen in zwangerschapscijfers na PGS 
tussen centra bestaan indien gecorrigeerd wordt voor factoren gerelateerd aan patiënt 
dan wel behandelingsgebonden factoren die zwangerschapscijfers kunnen beïnvloeden.

Gegevens van 9273 cycli uit de database van het ESHRE PGD Consortium werden gebruikt 
voor dit onderzoek. Het betreft cycli uitgevoerd in de periode 1997-2006. Eerst werd 
een univariate logistische regressie analyse uitgevoerd om te bepalen welke factoren van 
invloed zijn op de kans op een klinische zwangerschap na PGS. In deze analyse werden 
leeftijd van de vrouw, indicatie voor PGS, aantal oocyten, aantal embryo’s, methode van 
fertilisatie, methode van openen van de zona pellucida, moment van biopsy en aantal 
cycli uitgevoerd door het centrum, meegenomen. Na univariate analyse bleken leeftijd 
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van de vrouw, indicatie voor PGS, aantal oocyten, aantal embryo’s, moment van biopsy 
en aantal cycli uitgevoerd door het centrum geassocieerd met de kans op een klinische 
zwangerschap. Vervolgens werd een multivariate analyse uitgevoerd voor de constructie 
van een predictie model om de kans op een klinische zwangerschap te voorspellen. 
Alle factoren die significant uit de univariate analyse kwamen bleven significant na 
multivariate analyse en werden meegenomen in het predictie model. 
Het percentage klinische zwangerschappen per centrum was gemiddeld 19.9%, 
variërend van 0% tot 46.2%. Het percentage voorspelde zwangerschappen per centrum 
was gemiddeld 20.3%, variërend van 7.3% tot 20.5%. Het absolute verschil tussen 
waargenomen en voorspelde percentage zwangerschappen varieerde van -18.3 
tot 18.3. Zevenentwintig centra presteerden beter dan voorspeld en twaalf centra 
presteerden slechter dan voorspeld.
Classificeren van centra op basis van gerapporteerde zwangerschapskansen of op basis 
van voorspelde zwangerschapskansen geeft een geheel verschillend beeld van de kwaliteit 
van een centrum. Gemiddeld verschoof een centrum in ons predictiemodel 6 plaatsen 
(naar boven danwel naar beneden), het centrum met het grootste verschil in gerapporteerde 
zwangerschapskans en voorspelde zwangerschapskans verschoof zelfs 32 plaatsen.
Concluderend zijn er grote verschillen in zwangerschapskansen na een PGS behandeling 
tussen centra, ook na correctie voor factoren die zwangerschapskansen kunnen 
beïnvloeden. Er moet nader onderzoek worden gedaan naar welke factoren deze 
verschillen kunnen veroorzaken om deze verschillen beter te kunnen interpreteren.

In Hoofdstuk 6 wordt de mening van vrouwen die een IVF/ICSI behandeling ondergaan 
onderzocht over PGS als een alternatief voor prenatale diagnostiek op Down syndroom.

In de centra voor voortplantingsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum 
(AMC) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) werden vragenlijsten 
uitgedeeld aan alle vrouwen in de stimulatie fase van een IVF/ICSI behandeling in de 
periode mei-december 2005.
In deze vragenlijst werd patiënten gevraagd of zij PGS zouden willen indien PGS “ideaal” 
zou zijn, en of zij PGS zouden willen indien PGS niet “ideaal” zou zijn, dat wil zeggen 
indien PGS een verlaging van hun zwangerschapskans zou geven of indien PGS niet alle 
embryo’s met Down syndroom zou ontdekken. Er werden drie scenario’s die verschilden 
in zwangerschapskansen en sensitiviteit van PGS voor Down syndroom aangeboden. Bij 
elk scenario werd aan de vrouw gevraagd of zij in die specifieke situatie PGS zou willen. 
Er werden 343 vragenlijsten uitgedeeld waarvan er 244 werden ingevuld. Indien PGS 
alle Down syndroom embryo’s zou identificeren zonder effect te hebben op de kans op 
een zwangerschap, zou 83% van de vrouwen PGS willen. Indien PGS de kans op een 
zwangerschap zou verlagen van één op vijf naar één op zeven, zou 36% van de vrouwen 
PGS willen. Indien PGS de kans op een zwangerschap van een kind met Down syndroom 
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zou verlagen met 80% zou 75% van de vrouwen PGS willen. Van deze vrouwen zou 31% 
geen prenatale diagnostiek meer willen naderhand.
Concluderend staan de meeste vrouwen positief tegenover PGS als een alternatief 
voor prenatale diagnostiek op Down syndroom. De mate van welwillendheid hangt 
voornamelijk af van het effect dat PGS heeft op zwangerschapskansen, en in mindere 
mate van de sensitiviteit van PGS voor het opsporen van embryo’s met Down syndroom.

In Hoofdstuk 7 worden de bevindingen van dit proefschrift in een bredere perspectief 
geplaatst, worden klinische implicaties genoemd en worden aanbevelingen voor 
toekomstig onderzoek gegeven.

PGS is ontwikkeld met als doel de kans op een levend geboren kind na een IVF/ICSI 
behandeling te vergroten. Eerste onderzoeksresultaten waren bemoedigend, echter 
huidig onderzoek laat het tegenovergestelde zien. Er zijn meerdere mogelijke verklaringen 
te geven voor het feit dat PGS zwangerschapskansen niet verbeterd.
Ten eerste wordt schade aan het embryo toegebracht door het maken van een gat in 
de zona pellucida en het verwijderen van één of meer blastomeren. Ten tweede is het 
mogelijk dat met FISH niet alle aneuploide embryos worden ontdekt, enerzijds doordat 
slechts gescreend kan worden op een beperkt aantal chromosomen, anderzijds door 
inefficiëntie van de techniek zelf. Ten derde kan de chromosomale samenstelling van 
de verwijderde blastomeer verschillen van de chromosomale samenstelling van de rest 
van het embryo. Dit wordt ook wel mozaïcisme genoemd. Ten vierde kunnen centra 
technische vaardigheden, nodig voor het uitvoeren van PGS, onvoldoende beheersen. 
Er zijn nieuwe technieken in ontwikkeling met als doel PGS te verbeteren. Deze technieken 
richten zich op het biopteren op een ander moment (poollichaampjes of trofoblastcellen) 
en op het mogelijk maken te screenen op alle chromosomen.
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Algemene conclusies van dit proefschrift

Er is geen bewijs dat PGS in zijn huidige vorm de kans op een levend geboren kind na 
een IVF/ICSI behandeling vergroot, dit geldt voor alle indicaties waarvoor PGS wordt 
uitgevoerd. Er zijn geen subgroepen die baat hebben bij het toevoegen van PGS aan hun 
IVF/ICSI behandeling. PGS kan niet gebruikt worden als een alternatief voor prenatale 
diagnostiek op Down syndroom.

Toekomstig onderzoek op het gebied van PGS moet zich richten op het biopteren op 
een ander moment van de embryonale ontwikkeling en op het toepassen van technieken 
waarmee het mogelijk wordt te screenen op alle chromosomen. 
Toekomstig onderzoek op het gebied van IVF/ICSI moet zich richten op het verbeteren 
van invriezen en ontdooien van embryo’s, zodat er geen selectie van embryo’s meer 
nodig is.
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