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Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 1 beschrijft de geschiedenis van In Vitro Fertilisatie (IVF) vanaf het 
allereerste begin in 1944, via de geboorte in 1978 van Louise Brown, de eerste 
IVF-baby ter wereld, tot en met de laatste ontwikkelingen. 
Een IVF cyclus bestaat uit vier essentiële onderdelen, die, tot op de dag van 
vandaag, een bron zijn voor wetenschappelijk onderzoek. In dit proefschrift 
zijn alle vier onderdelen van IVF, onderwerp van onderzoek. Het 1e onderdeel 
betreft de down-regulatie van de hypofyse (hoofdstukken 2 en 3), het 2e 
onderdeel is de gecontroleerde hyperstimulatie van de ovaria (hoofdstuk 4). 
Het 3e onderdeel betreft de timing van de eicel punctie (hoofdstuk 5) en het 4e 
onderdeel beschrijft de ondersteuning van het corpus luteum (hoofdstukken 
6 en 7).

Hoofdstuk 2 
Hoofdstuk 2 focust op downregulatie van de hypofyse. Downregulatie van 
de hypofyse kan via twee verschillende werkingsmechanismes verkregen 
worden; direct met een GnRH antagonist of indirect met een GnRH agonist. 
In tegenstelling tot een GnRH-agonist, die tenminste 2 weken toediening 
vereist, geeft een GnRH-antagonist een onmiddellijke onderdrukking van 
LH. Theoretisch kan een GnRH-antagonist derhalve worden toegediend 
vlak voor de verwachte LH-piek gedurende slechts enkele dagen. De 
eerste onderzoeken naar de effectiviteit van GnRH-antagonisten waren 
veelbelovend, maar een Cochrane meta-analyse, waarin de resultaten 
van 2973 vrouwen samengenomen waren, liet een 4,3% lager doorgaand 
zwangerschapspercentage zien in de met GnRH antagonist behandelde groep 
in vergelijking met de met GnRH agonist behandelde groep.(Odds Ratio (95% 
BI) 0.82 [0.68, 0.97]). 
Een verklaring voor deze lage zwangerschapskans zou het standaard starten 
van de GnRH antagonist 5 of 6 dagen na het begin van ovariële stimulatie 
kunnen zijn, waarbij er geen rekening wordt gehouden met de groei snelheid 
van individuele follikels, die van vrouw tot vrouw kan verschillen. In een 
gerandomiseerd onderzoek vergeleken wij een alternatief protocol waarin de 
GnRH-antagonist werd gestart op het moment dat de dominante follikel een 
diameter had bereikt van 15 mm (flexibel schema) met het standaard protocol 
waarin de GnRH antagonist werd gestart op stimulatie dag 6 (vaste schema).
Tussen april 2001 en oktober 2002, werden 205 vrouwen geincludeerd door 
7 fertiliteitcentra in Nederland. Volgens gerandomiseerde toewijzing kregen 
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102 vrouwen het alternatieve, flexibele schema en kregen 103 vrouwen het 
standaard, vaste schema. Bijna de helft van de vrouwen startte op stimulatie 
dag 4/5 (25 keer) of dag 6 (20 keer) in het flexibele schema en iets meer dan 
de helft starten later met de GnRH antagonist (bij 33 vrouwen op dag 7, 8 
vrouwen op dag 8 en bij 13 vrouwen op dag 9). In het vaste schema startte alle 
vrouwen, behalve 1 op dag 6.
Ons onderzoek liet geen verschil zien in de primaire uitkomstmaat het 
gemiddelde aantal geoogste eicellen (9.4 eicellen in de flexibele groep versus 
9.7 eicellen in de vaste schema groep). Er werd ook geen verschil gevonden in de 
secundaire eindpunten, zoals de kwaliteit van de eicellen, de fertilisatiegraad, 
het aantal en de kwaliteit van de embryo’s, het aantal cryo-embryo’s en het 
aantal zwangerschappen.
Het zwangerschapspercentage bij het flexibele schema bedroeg 21.8 % en bij 
het standaard schema 31.1% met een relatief risico van 0.70 en een 95% BI van 
0.44-1.12. 
Het onderzoek was niet groot genoeg om dit verschil van 10% te bewijzen, 
maar deze zwangerschapspercentages waren wel in overeenstemming met 
drie eerder uitgevoerde, vergelijkbare onderzoeken. Door de resultaten van 
alle onderzoeken te combineren konden de gegevens van 224 vrouwen met 
het flexibele schema vergeleken worden met 218 vrouwen met het standaard 
schema. We vonden een odds ratio van 0.68 (95% BI 0.45-1.03) ten nadele 
van het flexibele schema voor een doorgaande zwangerschap. Het standaard 
schema lijkt derhalve de beste keuze te zijn. 

Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 3 beschrijft een onderzoek naar de voorkeur van vrouwen voor een 
GnRH agonist of antagonist via een discrete choice experiment (DCE)
Er wordt algemeen aangenomen dat vrouwen, indien zij zelf de keus zouden 
hebben tussen een GnRH agonist en een antagonist, wel zouden kiezen voor 
een GnRH antagonist. Immers, de GnRH antagonist kent een veel kortere 
toedieningsduur en geeft minder kans op OHSS en andere bijwerkingen. Deze 
veronderstelde voorkeur was echter nooit als zodanig getoetst.
Het preferentie onderzoek werd gehouden bij koppels die op het punt stonden 
een IVF of ICSI behandeling te ondergaan in het Maxima Medisch Centrum 
te Velhoven of in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Tussen 
februari en oktober 2008 werd tijdens een IVF voorlichtingsbijeenkomst 
aan patiënten gevraagd of zij wilden deelnemen aan een keuze experiment. 
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Met behulp van een powerpoint presentatie werden de voor en nadelen, 
de zogenaamde attributen, van de medicatie “A” (GnRH antagonist) en van 
medicatie “B” (GnRH agonist) uitgelegd. Vervolgens werd aan de koppels 
gevraagd om twee vragenlijsten, een algemene voorkeurslijst en een DCE 
vragenlijst in te vullen.

De gekozen attributen waren toedieningsduur (kort voor medicatie A en lang 
voor medicatie B), de kans op OHSS (2.6% voor medicatie A en 4.2% voor 
medicatie B), het optreden van bijwerkingen zoals hoofdpijn, opvliegingen, 
slapeloosheid (niet bij medicatie A en wel bij medicatie B) en of een keer een 
vergeten dosering wel of geen consequenties zou hebben voor de behandeling 
(wel bij medicatie A en niet bij medicatie B) en zwangerschappercentages (20 
tot 25% met stapjes van 0.5%) 
Met behulp van Orthoplan (SPSS 6.1) werden willekeurige scenario’s 
gegenereerd uit de gekozen attributen en aan de deelnemers werd hun 
voorkeur gevraagd ten einde te meten welke attributen het zwaarst wegen. 
Bij een zelfde zwangerschapspercentage van 20% voor zowel medicatie A als 
medicatie B, gaf 95% (176/188) van de deelnemers de voorkeur aan medicatie 
A (GnRH antagonist). Bij een verschil van 2% ten gunste van medicatie B (GnRH 
agonist) kozen143 deelnemers (82%) medicatie B (GnRH agonist) (95% BI 1.8 tot 
2.2). Bij 5% hoger zwangerschapspercentage van de GnRH agonist, kozen 155 
deelnemers (82%) voor de GnRH agonist een 33 voor de GnRH antagonist (18%).
Het relatieve gewicht dat de deelnemers toekenden aan de verschillende 
attributen liet zien dat een stijging van 1% in zwangerschapspercentage 3.5 
keer zo belangrijk werd gevonden dan een kortere toedieningsduur, 2.5 keer 
belangrijker dan de nadelige consequenties van een vergeten dosering en even 
belangrijk als meer kans op OHSS of het optreden van bijwerkingen. Een toename 
in kans op OHSS van 2.6 naar 4.2% was 3 keer zo belangrijk als een langere 
toedieningsduur, 2 keer zo belangrijk als de nadelige consequenties van een 
vergeten dosering, maar even belangrijk als 1% stijging in zwangerschapskans. 
In tegenstelling tot verwacht, werd de toedieningsduur consequent het minst 
belangrijk gevonden en een verschil van slechts 2% in zwangerschap overtrof alle 
voordelen van minder OHSS, minder bijwerkingen en kortere toedieningsduur.
In een scenario van een 2% hoger percentage zwangerschappen na GnRH-
agonist - welke reëel lijkt gegeven de data betreffende de effectiviteit – geven 
de meeste IVF-patiënten de voorkeur aan een GnRH-agonist, ondanks andere 
voordelen van antagonisten boven agonisten.
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Hoofdstuk 4 
Hoofdstuk 4 is een Cochrane meta-analyse over effectiviteit en veiligheid van 
het toevoegen van rLH aan rFSH voor gecontroleerde ovariele hyperstimulatie 
bij IVF/ICSI. Tijdens IVF/ICSI cycli worden GnRH agonisten gebruikt om een 
voortijdige LH piek te voorkomen, gecombineerd met recombinant follikel 
stimulerend hormoon (rFSH) voor gecontroleerde ovariele hyperstimulatie. 
De GnRH agonist blokkeert de LH productie, waardoor de groeiende follikels 
verstoken raken van LH, zeker omdat ook rFSH, in tegenstelling tot urinair FSH, 
geen enkele LH activiteit heeft. De vraag rees of deze complete afwezigheid 
van LH geen nadelig effect zou hebben op de follikel groei. Deze vraag was 
mede gebaseerd op het feit dat een Cochrane meta-analyse aantoonde dat 
urinair hMG (met LH activiteit) meer kans op een doorgaande zwangerschap 
gaf, met een relatief risico van 1.18 en een 95% BI van 1.02-1.38 (p=0.03), in 
vergelijking met zuiver rFSH (zonder LH activiteit). Verschillende onderzoeken 
onderzochten daarop het effect op zwangerschapspercentages van het weer 
toevoegen van rLH aan rFSH voor ovarium stimulatie.
Gegevens van 2612 vrouwen uit 14 gerandomiseerde onderzoeken naar het 
toevoegen van rLH aan rFSH  konden worden verkregen ten behoeve van 
de Cochrane meta-analyse. Bij 11 onderzoeken (2396 vrouwen) werd een 
GnRH agonist gebruikt. Na het poolen van de gegevens kon geen statistisch 
significant verschil worden aangetoond in het aantal levend geborenen 
kinderen (2 onderzoeken, 222 vrouwen: OR 1.51, 95% BI 0.79 to 2.87), 
doorgaande zwangerschappen (7 onderzoeken,1409 vrouwen: OR 1.22, 95% 
BI 0.95 to 1.56) of klinische zwangerschappen (7 onderzoeken, 1409 vrouwen: 
OR 1.15, 95% BI 0.91 to 1.45) tussen de groep met toevoeging van rLH en de 
groep zonder toevoeging van rLH.
Bij 3 onderzoeken (215 vrouwen), werd een GnRH antagonist gebruikt, en ook 
hier werd geen significant verschil gezien in doorgaande zwangerschappen 
(2 onderzoeken, 166 vrouwen: OR 0.83, 95% BI 0.39 to 1.80) of klinische 
zwangerschappen (1 onderzoek, 49 vrouwen: OR 0.79, 95% BI 0.26 to 2.43) 
tussen beide groepen. 
Bij de drie onderzoeken waarin alleen vrouwen met een verminderde 
ovariële respons waren gesloten, leek het toevoegen van rLH aan rFSH voor 
ovarium stimulatie wel te leiden tot een hoger zwangerschapspercentage (3 
onderzoeken, 310 vrouwen: OR 1.85, 95% BI 1.10 to 3.11). 
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Hoofdstuk 5 
Hoofdstuk 5 betreft een gerandomiseerd onderzoek naar het plannen van de 
eicelpunctie. Hoewel IVF een routine procedure is geworden blijft de planning 
van een eicelpunctie nog steeds een vrij mystieke handeling. Over het 
algemeen wordt aangenomen dat de groeiende follikels tenminste 17 mm in 
diameter moeten hebben bereikt voordat HCG kan worden toegediend voor 
ovulatie inductie ten behoeve van de eicelpunctie. Deze grens van 17 mm 
dateert echter uit een periode van vóór de toepassing van GnRH-analogen. In 
die tijd werden veel cycli afgebroken vanwege een voortijdige LH piek. In de 
late jaren 80 werden de GnRH analogen meer en meer toegepast en werd deze 
17 mm grens in twijfel getrokken.
Vijf onderzoeken onderzochten het effect van uitstellen van de eicelpunctie met 
1 of 2 dagen nadat de dominante follikel een diameter van 18 mm of drie follikels 
een diameter van 17 mm had bereikt. De resultaten van deze onderzoeken 
waren echter tegenstrijdig en de methode van onderzoek te verschillend voor 
een duidelijke conclusie. Met name het criterium dat de dominante follikel 
“tenminste” 17 of 18 mm moest hebben bereikt is geen robuust criterium. 
Dit impliceert namelijk dat grotere follikels ook waren toegestaan en dat 
diameters van verschillende grootte met elkaar werden vergeleken. Vanwege 
deze beperking wilden wij het effect van de follikeldiameter grootte op het 
zwangerschapspercentage beter in kaart brengen.
Vier fertiliteitscentra in Nederland participeerden in een gerandomiseerd 
onderzoek van april 2006 tot april 2008 waarbij het plannen van de eicel 
punctie bij een follikel met een diameter van 18 mm (± 1mm) werd vergeleken 
met het plannen van de eicel punctie bij een follikel met een diameter van 
22 mm (± 1mm). Er werden 190 vrouwen geïncludeerd, 93 in de18 mm 
groep en 97 patiënten in de 22 mm groep. In de 22 mm groep raakten meer 
vrouwen doorgaand zwanger (primair eindpunt) (37 van 97 vrouwen, 38%) in 
vergelijking met de groep met 18 mm (22 van 93 vrouwen, 24%) (RR 1.6, 95% 
BI: 1.03 tot 2.5). 
Zoals verwacht was de duur van de stimulatie significant langer in de 22 mm 
groep in vergelijking met de 18 mm groep, daarnaast werd er significant 
meer rFSH gebruikt. Daarbij leidde de langere stimulatie duur in de 22 mm 
groep tot meer follikels, eicellen en embryo’s en significant meer top embryo’s. 
Het gemiddelde aantal terug geplaatste embryo’s verschilde niet. De betere 
zwangerschapsresultaten zou kunnen komen door de toename van het totaal 
aantal eicellen, waardoor er ook een toename gezien werd van metafase II 
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eicellen, die leiden tot meer embryo’s van top kwaliteit. Concluderend heeft 
het plannen van de eicelpunctie bij 22 mm de voorkeur boven 18 mm. Het 
levert meer en betere kwaliteit eicellen en embryos op.

Hoofdstuk 6 
Hoofdstuk 6 beschrijft een gerandomiseerd klinisch onderzoek waarin twee 
vormen van luteale ondersteuning worden onderzocht in GnRH-agonist 
gedownreguleerde IVF-cycli. De voordelen van de toepassing van GnRH-
analogen zijn goed gedocumenteerd; zij voorkomen een voortijdige LH 
uitstoot, waardoor de planning van de eicel punctie gemakkelijker wordt en zij 
synchroniseren de follikel groei, waardoor de eicel opbrengst toeneemt. Een 
nadeel van de toepassing van GnRH-analogen is dat de gonadotrofine blokkade 
nog minstens 10 dagen na het staken van GnRHa toediening aanhoudt. Omdat 
het corpus luteum gonadotrofines nodig heeft voor de progesteron productie, 
is een exogene vorm van ondersteuning van het corpus luteum noodzakelijk.
Luteale of corpus luteum ondersteuning kan op 2 manieren, direct of indirect. 
Het exogeen toedienen van progesteron is een directe vorm van luteale 
ondersteuning. Het voordeel hiervan is dat deze vorm niet afhankelijk is van 
het door de eicelpunctie beschadigde corpus luteum. Het exogeen toedienen 
van HCG is een indirecte vorm van luteale ondersteuning. Het HCG stimuleert, 
net als gonadotropines het corpus luteum. Hierdoor zal het corpus luteum, 
naast progesteron, ook oestradiol gaan produceren, wat een aanvullende 
positieve werking zou kunnen hebben op het endometrium. 
Vanaf september 1991 tot februari 1992, werden alle opeenvolgende patiënten 
voor IVF behandeling bij het Centrum voor voortplantingsgeneeskunde van 
het Academisch medisch centrum in Amsterdam, gevraagd om deel te nemen 
aan een onderzoek waarin luteale ondersteuning met alleen progesteron 
(P-groep) werd vergeleken met luteale ondersteuning met een combinatie van 
progesteron en HCG samen (P/HCG groep). De P/HCG groep bestond uit 87 
cycli en de P groep uit 89 cycli. Er ontstonden 9 doorgaande zwangerschappen 
(10%) in the P/HCG groep en 13 (15%) in groep P (OR 0.68, 99% BI 0.22-2.2). In 
de groep P/HCG hadden acht patiënten milde OHSS, twee patiënten hadden 
matige OHSS en een patiënt had ernstige OHSS. In deze 11 gevallen, werd 
HCG niet toegediend na de tweede injectie om de verergering van OHSS te 
voorkomen. In de P groep hadden drie patiënten milde OHSS.
Een subanalyse van serum oestradiol waardes liet zien dat een oestradiol 
concentratie hoger dan 4.5 nM/l 9 dagen na de eicelpunctie (het moment 
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van embryo implantatie) de kans op zwangerschap verlaagt ten opzichte van 
een concentratie lager dan 4.5 nM/l (odds ratio 0.06 (99% BI 0.004-0.93). Wij 
concluderen dan ook dat progesteron voor voldoende luteale ondersteuning 
zorgt, en dat er minder OHSS optreed dan bij de combinatie progesteron/hcg. 

Hoofdstuk 7 
Hoofdstuk 7 beschrijft een gerandomiseerd onderzoek naar het tijdstip van 
het moment van starten van luteale ondersteuning. De toepassing van GnRH-
agonisten voor het voorkomen van een voortijdige LH piek ten tijde van de 
gecontroleerde ovariële hyperstimulatie bij IVF heeft de slaagkans sterk 
verbeterd. Deze hypofyse onderdrukking blokkeert de LH productie echter 
nog minstens 10 dagen na het staken van de GnRH-agonist, waardoor er een 
deficiëntie van de luteale fase optreedt. Het is derhalve noodzakelijk exogene 
suppletie van progesteron of HCG toe te dienen, hetgeen bevestigd is in 
verschillende meta-analyses. Tussen de onderzoeken in deze meta-analyses 
varieerde het moment van starten van de luteale ondersteuning sterk; van 
de dag van de eicel punctie tot 4 dagen na de embryoplaatsing. Slechts drie 
gerandomiseerde onderzoeken onderzochten het effect op zwangerschap 
van het moment van het starten van de luteale fase ondersteuning. In deze 
onderzoeken werd echter niet het volledige implantatie venster meegenomen, 
dat wil zeggen de dag van de HCG toediening voor ovulatie inductie tot en met 
de dag van de embryo plaatsing. In een gerandomiseerd onderzoek vergeleken 
wij de toediening van progesteron op de dag van de HCG toediening (HCG-
groep), op de dag van de eicel punctie (OR groep) en op de dag na de embryo 
plaatsing (ET-groep) in IVF patiënten. 
Tussen januari 1993 en december 1997 werden 385 vrouwen geïncludeerd 
die gepland stonden voor hun eerste IVF cyclus in het Centrum voor 
Voortplantingsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum in 
Amsterdam, 119 in de HCG groep, 118 in de OR groep en 118 in de ET groep. 30 
vrouwen stopten voortijdig. Er werd geen verschil gevonden in het gemiddeld 
aantal stimulatie dagen, gemiddeld aantal of kwaliteit van geoogste eicellen, 
gemiddeld aantal of kwaliteit van teruggeplaatste embryo’s of het totaal aantal 
ingevroren embryo’s. Een significant hogere gemiddelde serum progesteron 
waarde werd gezien in de HCG groep (P < 0.001) op de dag van eicel punctie; 
tijdens de resterende luteale fase was er geen verschil in de gemiddelde serum 
progesteron waarden. Er werden geen verschillen gevonden in doorgaande 
zwangerschappen of levend geboren kinderen tussen de 3 groepen.
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Hoofdstuk 8
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het medisch handelen is veranderd 
van “authority based” naar “evidence based”. Er wordt een pleidooi gehouden 
voor grootschalige gestructureerde samenwerking als het gaat om nieuwe 
gerandomiseerde onderzoeken, waardoor de kansen op voldoende inclusies, 
goede kwaliteit en snellere implementatie van de gevonden resultaten sterk 
toe zullen nemen.
Daarnaast worden enkele concluderende opmerkingen gemaakt betreffende 
de onderzoeken van dit proefschrift en worden aanbevelingen gedaan voor 
toekomstig onderzoek.

2011-08 Mochtar BW.indd   141 30-08-11   11:50




