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Bij in vitro fertilisatie (IVF) ontstaan vaak verscheidene embryo’s. De levensvatbaarheid 
van deze embryo’s en daarmee de kans van deze embryo’s om te implanteren in de 
baarmoeder is onderhevig aan biologische variatie. Om de kans op een succesvolle 

zwangerschap zo groot mogelijk te maken, zonder daarbij de kans op een meerling te 
verhogen, worden slechts één of twee embryo’s, maar wel die met de grootste kans op 
implantatie, geselecteerd voor plaatsing in de baarmoeder. Overgebleven embryo’s van 
goede kwaliteit worden vervolgens ingevroren voor plaatsing in de baarmoeder op een later 
tijdstip en overgebleven embryo’s van mindere kwaliteit worden vernietigd.

Sinds de begindagen van IVF wordt de morfologie van het embryo gebruikt om de kwaliteit 
van dat embryo te bepalen. De selectie van embryo’s voor plaatsing maakt dus gebruik van 
de uiterlijke kenmerken van de aanwezige embryo’s. De kans dat een embryo implanteert in 
de baarmoeder is ondanks deze selectie echter niet hoger dan 35 procent (Ebner et al., 2003; 
Gerris, 2005; Centers for Disease Control and Prevention et al., 2010). Dit heeft ertoe geleid 
dat er intensief gezocht wordt naar alternatieve manieren om embryo’s te kunnen selecteren.

Preïmplantatiegenetische screening (PGS) is één van de alternatieve methoden die 
voorgesteld en toegepast is om embryo’s te selecteren. Bij PGS wordt de selectie van embryo’s 
gebaseerd op de chromosomale samenstelling van de aanwezige embryo’s. Daartoe wordt 
van elk embryo één cel afgenomen en de chromosomale samenstelling van die cel (het aantal 
chromosomen dat in die cel aanwezig is) bepaald. Embryo’s waarbij een afwijkend aantal 
chromosomen wordt gezien in de afgenomen cel, worden vernietigd en embryo’s waarbij een 
normaal aantal chromosomen wordt waargenomen, komen in aanmerking voor plaatsing in 
de baarmoeder.

Met deze techniek verwachtte men betere resultaten na IVF. Het was bekend dat in de embryo’s 
die beschikbaar zijn tijdens een IVF behandeling regelmatig afwijkende chromosoomaantallen 
voorkomen (Angell et al., 1983). Als een embryo met een afwijkend aantal chromosomen 
wordt geplaatst in de baarmoeder, werd aangenomen dat dit niet leidt tot een zwangerschap 
of resulteert in een miskraam. Daarmee werd de plaatsing van dergelijke chromosomaal 
afwijkende embryo’s gezien als één van de oorzaken van de tegenvallende IVF-resultaten. Door 
embryo’s genetisch te screenen en alleen embryo’s met een normaal chromosoomaantal te 
plaatsen zou de kans op een succesvolle zwangerschap na IVF dus hoger zijn (Wilton, 2002).

Het grootste voordeel van deze alternatieve selectiemethode werd verwacht bij vrouwen met 
een verhoogde maternale leeftijd, dat wil zeggen bij vrouwen boven de 35 jaar, omdat in 
miskraammateriaal van deze vrouwen gezien is dat afwijkende chromosoomaantallen vaker 
voorkomen (Hassold and Hunt, 2001) en omdat vanaf deze leeftijd de kans op zwangerschap 
sterk afneemt, zowel bij natuurlijke conceptie als bij IVF (Lintsen et al., 2007). 

Maar niet alleen bij deze vrouwen werd PGS toegepast. Ook bij vrouwen met herhaalde 
miskramen, bij vrouwen met mislukte IVF pogingen en bij vrouwen met een partner met 
slechte spermakwaliteit werd PGS toegepast, voornamelijk omdat in de embryo’s van deze 
vrouwen hoge percentages chromosomale afwijkingen waren gevonden (Munne et al., 1995; 
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Marquez et al., 2000; Werlin et al., 2003; Silber et al., 2003; Munne et al., 2004; Kahraman et 
al., 2004; Wilding et al., 2004; Platteau et al., 2005; Rubio et al., 2005; Baart et al., 2006). Later 
werd PGS ook toegepast bij jongere vrouwen (onder de 35 jaar), omdat ook bij de embryo’s 
van deze vrouwen afwijkende chromosoomaantallen waren aangetoond (Baart et al., 2006; 
Goossens et al., 2009).

De eerste zwangerschap na het toepassen van PGS werd gerapporteerd in 1995 (Verlinsky et 
al., 1995). Ten tijde van de start van het onderzoek in dit proefschrift, nam het gebruik van 
PGS toe, in het bijzonder bij vrouwen van 35 jaar en ouder (Verlinsky et al., 2004; Sermon et 
al., 2007). Er werd zelfs voorgesteld dat PGS een standaard procedure zou moeten worden 
voor alle IVF behandelingen (Verlinsky et al., 2004). Het bewijs dat deze techniek ook 
daadwerkelijk leidde tot betere resultaten na IVF ontbrak echter.

Observationele studies, die IVF met PGS vergeleken met IVF zonder PGS, lieten weliswaar 
een betere implantatie zien per embryo, maar een toename in het aantal doorgaande 
zwangerschappen per IVF behandeling werd niet aangetoond (Gianaroli et al., 1999; Munne 
et al., 1999; Obasaju et al., 2001; Munne et al., 2003; Montag et al., 2004). 

Gezien het gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid van PGS, zijn wij gestart met een 
dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek waar we drie IVF cycli met PGS vergeleken met drie 
IVF cycli zonder PGS bij vrouwen tussen de 35 en 41 jaar oud (Hoofdstuk 2). De primaire 
uitkomst was een doorgaande zwangerschap van 12 weken. Vierhonderdacht vrouwen namen 
deel aan de studie. Daarvan lootten 206 vrouwen IVF met PGS en 202 vrouwen lootten IVF 
zonder PGS (de controlegroep). Zij ondergingen in totaal 836 IVF behandelingen (434 met 
PGS en 402 zonder PGS).

Het percentage doorgaande zwangerschappen was significant lager bij de groep vrouwen die 
PGS kregen (52 van de 206 vrouwen (25%)) dan bij de vrouwen die geen PGS kregen (74 van 
de 202 vrouwen (37%); rate ratio, 0.69; 95% betrouwbaarheidsinterval (CI),0.51 to 0.93). Bij 
de vrouwen die PGS kregen was ook sprake van een lager aantal levend geboren kinderen 
(49 van de 206 vrouwen (24%) versus 71 van de 202 vrouwen (35%); rate ratio, 0.68; 95% CI, 
0.50 to 0.92).

PGS leidde dus niet zoals verwacht tot een toename, maar tot een significante afname van 
het aantal doorgaande zwangerschappen en levend geboren kinderen na IVF bij vrouwen 
boven de 35 jaar. Deze resultaten maakten duidelijk dat PGS niet routinematig toegepast zou 
moeten worden bij de IVF behandeling van deze vrouwen

Er zijn meerdere verklaringen mogelijk voor het feit dat PGS niet werkt. Het kan liggen aan 
technische aspecten van de PGS procedure, zoals de mogelijke schade aan het embryo 
door de biopsieprocedure, de onnauwkeurigheid van de techniek, de beperkingen van de 
fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) analyse, maar het kan ook liggen aan een biologische 
eigenschap van de onderzochte embryo’s, namelijk mozaïcisme.
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Mozaïcisme is het fenomeen dat niet alle cellen van een menselijk preïmplantatie embryo 
dezelfde chromosomale samenstelling hebben (Delhanty et al., 1993). Met name diploïd-
aneuploïd mozaïcisme, dat wil zeggen dat het embryo bestaat uit zowel cellen met een normale 
chromosomale (diploïde) samenstelling als uit cellen met een afwijkende chromosomale 
(aneuploïde) samenstelling, kan ten grondslag liggen aan het lager percentage levend 
geboren kinderen bij het toepassen van PGS. Immers, het afnemen van een aneuploïde cel 
van een diploïd-aneuploïd embryo leidt ertoe dat dat embryo wordt afgekeurd, hoewel een 
dergelijk embryo mogelijk levensvatbaar is, omdat het diploïde cellen bevat. Omgekeerd 
geldt bij het afnemen van een diploïde cel van een diploïd-aneuploïd embryo dat dit embryo 
voor plaatsing in de baarmoeder in aanmerking komt, terwijl het aandeel diploïde cellen door 
de procedure afgenomen is, wat mogelijk leidt tot een lagere kans op implantatie.

Om te onderzoeken of mozaïcisme inderdaad een nadelig effect heeft op PGS, analyseerden 
wij, met behulp van FISH-analyse voor chromosomen 1, 13, 16, 17, 18, 21, X en Y, 360 rest-
embryo’s uit ons gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van PGS (Hoofdstuk 3). 
Vijfenvijftig procent van deze embryo’s bevatten zowel diploïde als aneuploïde cellen en 
gemiddeld genomen was 46 procent van de cellen van deze embryo’s diploïd. Vervolgens 
gebruikten we deze resultaten om een model te construeren dat een inschatting maakt van 
het effect van mozaïcisme op de zwangerschapsuitkomsten na PGS. Klinische studies die 
hier onderzoek naar doen zijn schaars en dergelijke studies richten zich voornamelijk op 
het percentage misdiagnose na PGS en niet op het gevolg van mozaïcisme op de klinische 
uitkomsten na PGS (Los et al., 2004; Staessen et al., 2004). 

Ons model toonde aan dat diploïd-aneuploïd mozaïcisme inderdaad een plausibele 
verklaring was voor de afgenomen kansen op zwangerschap na het toepassen van PGS. Wij 
concludeerden dat het onmogelijk is op basis van de FISH analyse van één enkele cel iets te 
kunnen zeggen over de samenstelling van het gehele embryo, vanwege het hoge percentage 
diploïd-aneuploïd mozaïcisme in humane preïmplantatie embryo’s. 

Om de gevonden percentages te kunnen valideren, voerden we een systematisch overzicht 
van de literatuur over mozaïcisme in humane preïmplantatie embryo’s uit (Hoofdstuk 4). 
Net zoals bij de systematiek van reviews die de specifieke gegevens van iedere afzonderlijke 
patiënt gebruiken (Broeze et al., 2010), includeerden we alleen studies die de volledige 
informatie per onderzocht embryo rapporteerden. Dit gaf ons de mogelijkheid vooraf 
opgestelde criteria te gebruiken om het percentage mozaïcisme te bepalen. In totaal konden 
815 embryo’s uit 36 studies met deze criteria geclassificeerd worden. Van deze embryo’s 
waren 177 embryo’s (22%) volledig diploïd, 599 (73%) waren mozaïek, waarvan 480 (59% 
van het totaal aantal embryo’s) diploïd-aneuploïd mozaïek en 119 (14% van het totaal aantal 
embryo’s) aneuploïd mozaïek waren, en 39 (5%) bevatten andere numerieke chromosomale 
afwijkingen. De verdeling van de embryo’s over deze categorieën was gerelateerd aan het 
ontwikkelingstadium van het embryo, de methode die gebruikt werd voor de analyse en het 
aantal chromosomen dat geanalyseerd werd. 
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De resultaten van dit literatuuroverzicht bevestigden het mozaïcisme percentage dat we 
vonden in het cohort embryo’s dat we eerder analyseerden en ondersteunde de conclusie 
dat mozaïcisme het niet mogelijk maakt om de chromosomale samenstelling van een embryo 
te baseren op één enkele cel van dat embryo.

Tegelijkertijd, maar voornamelijk na ons gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit 
van PGS, werden verscheidene andere onderzoeken met dezelfde vraagstelling uitgevoerd 
(Staessen et al., 2004; Blockeel et al., 2008; Hardarson et al., 2008; Jansen et al., 2008; 
Staessen et al., 2008; Meyer et al., 2009; Schoolcraft et al., 2009a; Debrock et al., 2010). 
Zelfs na publicatie van deze onderzoeken bleef de controverse over de effectiviteit van PGS 
bestaan en herhaaldelijk werd aangegeven dat nog meer gerandomiseerd onderzoek nodig 
was om hier duidelijkheid in te scheppen (Cohen and Grifo, 2007; Munne et al., 2007; Harper 
et al., 2008; Jansen et al., 2008; Simpson, 2008; Yakin and Urman, 2008).

Om dit te kunnen duiden, schreven we een opinie artikel over het nut van het uitvoeren van 
nog meer onderzoek naar de effectiviteit van PGS (Hoofdstuk 5). We maakten duidelijk dat 
het onethisch was om nog meer onderzoek uit te voeren gericht op vrouwen met verhoogde 
maternale leeftijd waarbij gebruik gemaakt zou worden van FISH als analyse methode. De 
belangrijkste reden hiervoor was het gebrek aan bewijs met betrekking tot de effectiviteit van 
PGS en zelfs het toenemende bewijs dat PGS schadelijk zou kunnen zijn.

Om dit te onderbouwen voerden we een meta-analyse uit van gepubliceerd gerandomiseerd 
onderzoek naar de effectiviteit van PGS bij vrouwen met verhoogde maternale leeftijd. 
Daarna berekenden we het aantal patiënten dat nodig zou zijn in een nieuw onderzoek om 
de odds ratio die uit de meta-analyse naar voren kwam (0,56) in een nieuwe meta-analyse 
te verhogen tot boven de 1,0 (indicatief voor een positief effect van PGS). Er vanuit gaand 
dat deze nieuwe studie 20 procent meer zwangerschappen na PGS zou laten zien, zou deze 
nieuwe studie meer dan 6000 vrouwen moeten bevatten. 

We maakten duidelijk dat het zou onethisch zijn om een dergelijk groot onderzoek uit te 
voeren. Allereerst, omdat de belangrijkste voorwaarde voor elk gerandomiseerd onderzoek, 
het niet weten welke methode het beste is, hier niet langer van toepassing was (Lilford and 
Jackson, 1995; Lilford, 2003). Daarnaast was het vanwege de intrinsieke beperkingen van de 
PGS techniek onwaarschijnlijk dat een nieuwe studie überhaupt een positief effect van PGS 
op de kans op zwangerschap zou laten zien.

We concludeerden bovendien dat nieuw gerandomiseerd onderzoek bij andere 
patiëntengroepen dan de vrouwen met verhoogde maternale leeftijd of nieuw gerandomiseerd 
onderzoek waarbij gebruik gemaakt zou worden van andere analyse methoden dan FISH 
(zoals array-technieken om alle chromosomen te analyseren) alleen gestart zou mogen 
worden nadat pilot-onderzoek een duidelijk voordeel aangetoond zou hebben.

Het gebrek aan degelijk bewijs voor de effectiviteit van PGS na meer dan tien jaar gebruik 
van de techniek en het uitvoeren van duizenden behandelingen met PGS, samen met het 
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overtuigende bewijs dat er geen voordeel te behalen valt met PGS en dat het mogelijk zelfs 
schadelijk is, maakte een iedere andere aanpak ondenkbaar.

Vervolgens voerden we een systematische review en meta-analyse uit van gerandomiseerde 
studies naar het effect van PGS op de kans op een levend geboren kind voor alle 
patiëntengroepen bij wie de techniek gebruikt is (Hoofdstuk 6). De primaire uitkomst was 
levend geboren kind en secundaire uitkomsten waren doorgaande zwangerschap, miskraam 
percentage, meerling zwangerschappen en zwangerschapsuitkomst. 

Negen gerandomiseerde studies die IVF met PGS en IVF zonder PGS met elkaar vergeleken 
werden geïncludeerd in deze meta-analyse. FISH werd in alle studies gebruikt en de biopsie 
werd tijdens het klievingsstadium uitgevoerd in op één na alle studies. PGS zorgde voor een 
significant lager aantal levend geboren kinderen bij vrouwen met verhoogde maternale 
leeftijd (risk difference -0.08; 95% CI -0. 13 to -0.03). Dit betekent dat voor vrouwen met een 
kans op een levend geboren kind van 26 procent na IVF zonder PGS, deze kans tussen de 13 
en 23 procent zou liggen als PGS toegepast zou worden. Studies waar PGS werd toegepast om 
andere redenen dan verhoogde maternale leeftijd, zoals bij vrouwen met een goede prognose 
of vrouwen met herhaalde mislukte IVF behandelingen, lieten soortgelijke uitkomsten zien. 

We concludeerden dat PGS in de huidige vorm geen positief effect heeft op het aantal levend 
geboren kinderen na IVF. Integendeel, bij vrouwen met verhoogde maternale leeftijd is er 
zelfs sprake van een afname van het aantal levend geboren kinderen na PGS. 

Deze tegenvallende resultaten na PGS leidden in de afgelopen jaren tot hernieuwde 
belangstelling voor doorontwikkeling van de PGS techniek. Nieuwe methoden om de 
chromosomensamenstelling van één enkele cel te bepalen zijn in ontwikkeling, zoals de 
zogenaamde ‘comparative genomic hybridization’ (CGH) array’s en de ‘single nucleotide 
polymorphism’ (SNP) array’s (Wells et al., 2008; Hellani et al., 2008; Vanneste et al., 2009; 
Schoolcraft et al., 2009b; Treff et al., 2010; Gutierrez-Mateo et al., 2011). Om het probleem van 
mozaïcisme te omzeilen wordt voorgesteld embryo’s als zygote of als blastocyst te biopteren 
(Jansen et al., 2008; Geraedts et al., 2009). Voorts wordt er een toenemende hoeveelheid tijd 
en geld geïnvesteerd in nieuwe hoogtechnologische niet-invasieve methoden om het beste 
embryo te kunnen selecteren. Voorbeelden hiervan zijn ‘metabolomic profiling’, ‘amino acid 
profiling’, ‘respiration-rate measurement’, en ‘birefringence imaging’ (Nagy, 2008).

Al dit onderzoek naar ontwikkeling en optimalisering van embryoselectietechnieken 
komt voort uit het idee dat embryoselectie essentieel is om de kans op succes na IVF te 
optimaliseren, omdat embryo’s die ingevroren worden een verminderde kans op implantatie 
zouden hebben na ontdooien. Betere selectiemethoden zouden dus moeten resulteren in 
een toename van het aantal levend geboren kinderen, zonder toename in het aantal meerling 
zwangerschappen.

Recente ontwikkelingen zorgen er voor dat deze redenering niet meer opgaat. In Hoofdstuk 
7 noemen wij deze ontwikkelingen en stellen dat optimalisatie van embryoselectiemethoden 
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niet zal leiden tot verbeterde resultaten na IVF 

De belangrijkste reden hiervoor is het toenemende bewijs dat embryo’s met nieuwe technieken 
kunnen worden ingevroren, ontdooid en in een latere cyclus worden geplaatst zonder nadelig 
effect op implantatie- of zwangerschapkans of wellicht zelfs met een verbetering hiervan 
(Aflatoonian et al., 2010). In dat geval kunnen alle embryo’s worden ingevroren en in latere 
cycli worden geplaatst. Geen enkele selectiemethode zal dan leiden tot een verhoogde kans 
op een levend geboren kind na IVF, omdat per definitie de zwangerschapskans niet hoger kan 
zijn dan na het plaatsen van alle embryo’s. Sterker nog, als een embryoselectiemethode niet 
met 100 procent zekerheid een embryo als niet-levensvatbaar kan aanwijzen, dan zal de kans 
op een kind per cyclus alleen maar afnemen. Het enige dat embryoselectie nog zou kunnen 
bewerkstelligen, is het doen afnemen van de tijd tot een zwangerschap door embryo’s met 
de beste kwaliteit als eerste te selecteren voor plaatsing.

Gebaseerd op de gegevens en argumentatie in dit proefschrift kan geconcludeerd worden dat 
PGS in het klievingsstadium, op dag drie na bevruchting, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
FISH ten behoeve van de analyse, niet langer aan vrouwen aangeboden mag worden met als 
doel de kans op een kind na IVF te verhogen.

Nieuwe vormen van PGS zijn momenteel in ontwikkeling. Voor al deze methoden geldt dat 
ze in het stadium van techniekontwikkeling zijn of dat er momenteel pilot-onderzoeken mee 
worden uitgevoerd. Er is nog geen gerandomiseerde studie met één van deze methoden 
geregistreerd in het internationale trialregister. Niettemin worden deze methoden in sommige 
klinieken al aangeboden aan vrouwen met als doel de zwangerschapskans te verhogen. 
Hoewel de theorie achter deze methoden plausibel klinkt en de eerste resultaten met deze 
technieken mogelijk een verbetering laten zien ten opzichte van de huidige vorm van PGS 
(Hellani et al., 2008; Schoolcraft et al., 2009b; Treff et al., 2010; Gutierrez-Mateo et al., 2011), 
moet gezegd worden dat, een tiental jaar geleden, exact hetzelfde gold voor de huidige vorm 
van PGS zoals deze geëvalueerd is in dit proefschrift. 

De resultaten in dit proefschrift laten zien dat PGS voor veel vrouwen een kostbare toevoeging 
aan hun IVF behandeling is geweest, zonder dat er goede gegevens waren voor de effectiviteit 
van deze techniek. Voor veel vrouwen heeft PGS zelfs de kans op een kind doen afnemen. 
De redenen waarom PGS niet werkt, zoals mogelijke schade door de biopsie procedure, 
het hoge percentage embryo’s zonder diagnose, een foutieve diagnose door de gebruikte 
analyse techniek en mozaïcisme, kunnen ook zeer goed een probleem vormen voor de nu 
voorgestelde nieuwe vormen en varianten van PGS. Daarom kunnen deze nieuwe, verbeterde 
vormen van PGS niet zomaar in de klinische praktijk geïntroduceerd worden. Het is essentieel 
dat eerst evaluatie van de technieken plaatsvindt en dat pilot-onderzoeken uitgevoerd 
worden om aan te tonen dat er een mogelijk positief effect is van deze PGS varianten en 
dit moet vervolgens dan ook eerst daadwerkelijk aangetoond worden door goed opgezette 
gerandomiseerde studies.
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Als toekomstige studies bevestigen dat alle embryo’s uit een IVF behandeling ingevroren 
kunnen worden en geplaatst kunnen worden in daaropvolgende cycli zonder nadelig effect 
op de kans op zwangerschap, dan zijn dergelijke gerandomiseerde studies naar de effectiviteit 
van PGS zelfs overbodig. Geen enkele vorm van PGS of welke selectiemethode dan ook zal 
in dat geval namelijk de kans op een zwangerschap tijdens een behandeling verbeteren. Het 
enige mogelijke voordeel van embryoselectie zou een kortere tijd tot zwangerschap kunnen 
zijn.

Om de resultaten na een IVF behandeling te verbeteren, valt er een grotere winst te behalen 
als toekomstige onderzoeken zich richten op de ontwikkeling, optimalisatie en implementatie 
van de beste methoden die er zijn voor het cryopreserveren van embryo’s, in plaats van op 
de ontwikkeling en optimalisatie van embryoselectiemethoden. Modellen zullen opgesteld 
moeten worden waaruit duidelijk wordt wat het meest optimale plaatsingsbeleid is van 
ingevroren en ontdooide embryo’s. 

Winst kan ook behaald worden uit het uitvoeren van meer onderzoeken van hoge kwaliteit 
die laboratorium aspecten van de IVF behandeling evalueren. Er is behoefte aan meer 
gerandomiseerde onderzoeken naar de effectiviteit van laboratorium technieken, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van een strikte studie-opzet, een goede power berekening en het 
gebruik van de juiste uitkomstmaten. Uiteindelijk zal dit leiden tot betere methoden in het 
laboratorium en daarmee tot betere uitkomsten na een IVF behandeling.

Vanuit biologisch perspectief zijn er meer onderzoeken nodig naar de oorzaak van 
chromosomaal mozaïcisme in menselijke embryo’s, onderzoeken die laten zien of het 
percentage mozaïcisme mogelijk beïnvloed kan worden en onderzoeken die duidelijk maken 
wat de gevolgen van mozaïcisme zijn voor een embryo. 
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