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Samenvatting 
Het doel van dit proeschrift was het beste bewijs te vinden dat 
beschikbaar is over de procedures die worden gebruikt om de embryo 
transfer techniek te optimaliseren. Van vele aspecten van de embryo 
transfer is aangetoond dat zij de klinische uitkomst beinvloeden en op 
dit moment zou de embryo transfer wel eens de bepalende factor 
kunnen zijn bij de succeskansen van IVF/ICSI. Om vast te stellen welke 
technieken werkelijk samenhangen met betere uitkomsten, hebben wij 
enkele klinische trials uitgevoerd en systematische reviews van de 
literatuur verricht. 
In concreto was het doel van dit proefschrift – zoals aangegeven in 
hoofdstuk I – de volgende twaalf specifieke klinische vragen te 
beantwoorden:  
Bovendien zijn twee bijlagen toegevoegd. In de eerste bijlage worden de 
bijdragen die de auteur heeft geleverd aan ieder hoofdstuk vermeld 
overeenkomstig de Guidelines on Good Publication Practice zoals 
gepubliceerd door the Committee on Publication Ethics (COPE). In de 
tweede bijlage wordt een brede zoek strategie beschreven die door de 
lezer kan worden aangepast om het mogelijk te maken zelf een gedegen 
zoekactie te verrichten op het gebied van embryo transfer. 
 
 
Hoofdstuk 2 behandelt de eerste vraag 
Verbetert uitstel van de embryo transfer van ‘dag twee’ naar ‘dag drie’ 
de kans op zwangerschap? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, verrichtten wij een prospectieve 
quasi-gerandomiseerde klinische trial waarin de uitkomst van embryo 
transfer op dag twee versus dag drie na de eicelpunctie werd 
vergeleken. Wij includeerden 927 consecutieve embryo transfers (626 
transfers op dag 2 en 301 op dag 3) na IVF/ICSI. De resultaten lieten 
zien dat er geen significant verschil was in de kans op zwangerschap 
tussen een embryo transfer op dag 2 (319/626) en dag 3 (152/ 301) 
(O.R = 1.02, 95% BI = 0.77 tot 1.34). Hoewel onze studie niet 
gerandomiseerd was, is selectie bias waarschijnlijk minimaal omdat 
patienten die hun eicelpunctie op woensdag of donderdag hadden een 
embryo transfer op dag 3 kregen en degenen die hun eicelpunctie op de 
andere dagen van de week hadden een embryotransfer op dag 2 
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kregen. Criteria voor de hCG injectie waren hetzelfde gedurende de hele 
studie, nl bij een dominante follikel van 19mm in diameter in 
aanwezigheid van drie of meer follikels. De conclusie is dan ook dat 
embryo transfer zowel op dag 2 als 3 kan worden verricht afhankelijk 
van de omstandigheden en het gemak voor zowel de patient als het 
medisch team, zonder de kans op zwangerschap in gevaar te brengen. 
De resultaten van deze studie zijn geruststellend voor zowel de 
medische staf als patienten omdat ze flexibiliteit bij het afspreken van 
de dag van terugplaatsing mogelijk maken. Het aantal embryos dat per 
patient werd teruggeplaatst tijdens de onderzoeksperiode verschilde 
echter van wat tegenwoordig gangbaar is. Het verschil tussen dag 2 
versus 3 zou substantieel kunnen zijn als slechts 1 – 2 embryos worden 
teruggeplaatst, in tegenstelling tot de hogere aantallen tijdens deze 
trial. Desalniettemin moet worden vastgesteld dat, hoewel 
terugplaatsing van 1 embryo gebruikelijk is geworden in Europa, dit 
beleid beslist nog niet standaard is in landen waar de kosten van IVF 
niet worden gedekt door de staat of verzekering. In deze landen is het 
primaire doel een zwangerschap met daarna geboorte van een levend 
kind, ongeacht het aantal embryos dat wordt teruggeplaatst om dit doel 
te bereiken.  
 
 
Hoofdstuk 3 heeft betrekking op de tweede vraag: 
Leidt het verwijderen van het cervix slijm voor de embryo transfer tot 
betere resultaten? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, verrichtten wij een prospectieve 
klinische trial waarin de uitkomst van het verwijderen van het cervix 
slijm voorafgaand aan de embryo transfer werd vergeleken met het in 
situ laten van het slijm. Wij includeerden 286 vrouwen die een embryo 
transfer ondergingen. Zij werden verdeeld in twee groepen, namelijk de 
groep waarin het cervix slijm werd verwijderd (groep A) en de groep 
waarin dit niet gebeurde (groep B). De kans op een klinische 
zwangerschap was significant hoger in groep (A) (63/143) dan in groep 
(B) (38/143) (P =0.003; OR = 2.18, 95% BI = 1.32 tot 3.58), hoewel 
er meer gemakkelijke embryo transfers waren in groep (B) dan in groep 
(A) (OR = 3.00, 95% BI = 1.05 tot 8.55). Dit toont aan dat er na 
verwijdering van het cervix slijm een verhoogde kans op een klinische 
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zwangerschap was, hoewel embryo transfers gemakkelijker uit te 
voeren waren als het cervix slijm niet werd verwijderd. Desalniettemin 
zouden gerandomiseerde studies van voldoende omvang moeten 
worden verricht om deze bevindingen te bevestigen en te bepalen of er 
een echte relatie is tussen een moeilijke embryo transfer en het 
achterblijven van embryos in de catheter. 
 
 
Hoofdstuk 4 is gericht op de derde vraag: 
Wat is het effect van het strekken van de uterus door blaasvulling 
gedurende embryo transfer op de zwangerschapskans? 
 
De eerste groep die een volle blaas adviseerden om te helpen bij het 
strekken van de hoek tussen cervix en uterus waren Sundstrom et al 
(1984). Zij beschreven het gebruik van een volle blaas gebruikmakend 
van zowel echo geleide als standaard clinical touch methodes voor het 
plaatsen van de embryo catheter. 
Om deze vraag te beantwoorden, werd een systematische review en 
meta-analyse van gerandomiseerde, gecontroleerde trials verricht, 
waarbij embryo transfer met een volle versus een lege blaas werd 
vergeleken. Om de trials te vinden werd zowel een electronische ( 
PubMed, EMBASE, Cochrane Library) als een handmatige zoekactie 
uitgevoerd. Primaire uitkomsten waren levend geborenen, doorgaande 
zwangerschap en klinische zwangerschap. Secundaire uitkomsten waren 
implantatie graad, miskraam, meerling- en extra uteriene 
zwangerschappen en achtergebleven embryos. Ook werden het gemak 
van de transfer, de behoefte aan aanvullende instrumentatie en de 
aanwezigheid van bloed aan de catheter tip geevalueerd. Drie studies 
(1109 ET cycli) werden geincludeerd. Meta-analysis werd uitgevoerd 
met de Mantel-Haenszel methode, gebruikmakend van het fixed-effect 
model. Voor levend geborenen waren geen gegevens beschikbaar. 
Samenvoegen van de resultaten toonde een significant hogere kans op 
een doorgaande zwangerschap (OR = 1.44, 95% BI = 1.04 tot 2.04) en 
klinische zwangerschap (OR = 1.55, 95% BI = 1.16 tot 2.08) met een 
volle blaas. Bovendien was er een significant hogere incidentie van 
moeilijke terugplaatsingen of behoefte aan instrumentele assistentie bij 
een lege blaas. Bij de andere secundaire uitkomsten werden geen 
verschillen gevonden. In deze meta-analyse kon met een tweezijdige 
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analyse een absoluut verschil van 7.5% worden aangetoond bij een 
power van 80% (bij de aanname van een kans op een klinische 
zwangerschap van 30% bij een volle blaas en een significantie niveau 
van 0.05). Het absolute verschil tussen volle en lege blaas was 7.8%, 
waarmee onze resultaten betrouwbaar zijn. Voorlichting aan de patient 
is echter belangrijk, omdat de meeste patienten kort na de transfer 
procedure zullen moeten plassen. Hiervan zou de patient kunnen 
denken dat het de uitkomst van de IVF procedure negatief zou kunnen 
beinvloeden. Daarom moet goede voorlichting vroeg in de cyclus worden 
gegeven om eventuele angst over vroege mobilisatie of plassen na de 
transfer weg te nemen.  
De conclusie van deze meta-analyse was dat de gegevens in de 
literatuur het nut van blaasvulling voorafgaand aan de embryo transfer 
aantonen. Of dit ook geldt voor patienten met een uterus in retroversie, 
of voor patienten die een embryo terugplaatsing ondergaan onder 
controle van een transvaginale echoscopie, weten wij niet omdat er 
geen prospectieve klinische trials zijn die lege met volle blaas 
vergelijken in deze twee situaties. 
 
 
Hoofdstuk 5 gaat over de vierde vraag: 
Is er verschil in klinische uitkomsten bij het gebruik van twee 
verschillende zachte embryo transfer catheters? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, verrichtten wij een gerandomiseerde 
klinische trial in twee centra. Vierhonderd vrouwen jonger dan 40 jaar 
en die een embryotransfer met twee verse embryos ondergingen, 
werden achtereenvolgens geincludeerd. De vrouwen werden na 
randomisatie toegewezen om een embryotransfer te ondergaan met 1 
van de 2 catheters, met eventuele wisseling van de catheter in geval de 
catheter moeilijk in te brengen was. De belangrijkste uitkomstmaten 
waren klinische zwangerschap en levend geborenen. Er werden geen 
significante verschillen in de kans op klinische zwangerschap (O.R = 
0.99; 95%BI = 0.66 tot 1.47) en levend geborenen (O.R = 1.09; 95%BI 
= 0.72 tot 1.65) gevonden tussen de twee geteste catheters.  
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Hoofdstuk 6 concentreert zich op de vijfde vraag: 
Is er een verschil in klinische uitkomsten tussen harde en zachte 
embryo transfer catheters bij terugplaatsing onder echoscopische 
controle? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, onderzochten wij in detail de 
gegevens van alle IVF cycli die waren verricht in ons centrum van 2004 
tot 2006 (n = 666). De primaire uitkomst van deze studie was klinische 
zwangerschap per vrouw. Secundaire uitkomsten waren indirecte 
tekenen van cervicale en/of uteriene beschadiging, zoals bloed en slijm 
op de catheter tip en het aantal moelijke transfers met beide catheters. 
Details over patient kenmerken, cyclus karakteristieken en uitkomsten 
werden vastgelegd en vergeleken voor beide types catheter. De 
resultaten van de studie toonden geen significant verschil aan tussen de 
catheters in kans op een klinische zwangerschap. Ook werden geen 
significante verschillen gevonden met betrekking tot de secundaire 
uitkomsten. Wij concludeerden dat onder echogeleiding, de 
buigzaamheid van de embryo transfer catheter mogelijk niet van 
doorslaggevende betekenis is bij de embryo transfer.  
 
 
Hoofdstuk 7 behandelt de zesde vraag: 
Zijn zachte embryo transfer catheters gunstiger dan stijve catheters bij 
embryo transfer? 
 
In aansluiting aan onze vorige vraag besloten wij de literatuur gegevens 
over de buigzaamheid van embryo transfer catheters systematisch te 
analyseren om zo de buigzaamheid als individuele variabele voor een 
successvolle transfer te evalueren. Een electronische (PubMed, EMBASE, 
Cochrane Library) en handmatige zoekactie van de literatuur leverde 
tien trials op met in het totaal 4141 embryo transfers waarin zachte 
versus stijve embryo catheters werden vergeleken. De primaire 
uitkomstmaten gebruikt in deze systematische review waren implantatie 
graad, klinische zwangerschap en doorgaande zwangerschap. De 
secundaire uitkomsten waren het gemak waamee de catheter kon 
worden ingebracht en het gebruik van traumatische ingrepen zoals een 
kogeltang, stylette of dilatatie. Bovendien werd de aanwezigheid van 
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bloed, slijm en/of achtergebleven embryos op de tip van de catheter 
geevalueerd.  
Meta-analysis werd verricht met de Mantel–Haenszel methode (fixed-
effect model). Samenvoegen van de resultaten leverde een statistisch 
significant toegenomen kans op een klinische zwangerschap na embryo 
transfer met de zachte (643/2109) versus de stijve (488/2032) 
catheters op [P=0.01; OR = 1.39, 95% BI = 1.08 tot 1.79]. Bij analyse 
van de echte gerandomiseerde trials waren de resultaten nog steeds in 
het voordeel van de zachte embryo transfer catheters [zacht 
(432/1403) versus stijf (330/1402)], maar nu met een grotere 
significantie (P < 0.00001; OR = 1.49, 95% BI = 1.26 tot 1.77).  
De betere resultaten van zachte catheters zouden kunnen komen 
doordat zij minder schade aanrichten aan het endometrium. Hoe zachter 
het gebruikte materiaal, hoe minder kans op schade aan het 
endometrium en hoe minder kans op contracties van de uterus. De 
zachte transfer catheters volgen de natuurlijke curvatuur van het cavum 
uteri beter dan de steviger catheters, waardoor het risico om onder het 
endometrium aan de achterzijde van een uterus in anteflexie te komen, 
of om uterus contracties te veroorzaken mogelijk minder is. Wij 
concludeerden uit deze studie dat gebruik van zachte embryo transfer 
catheters leidt tot een significant hogere kans op een klinische 
zwangerschap vergeleken met stijve catheters. 
 
 
Hoofdstuk 8 behandelt de zevende vraag: 
Wat is het effect van het gebruik van luchtsloten in de transfer catheter? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, werd een systematische review en 
meta-analyse van gerandomiseerde trials uitgevoerd om het gunstige of 
schadelijke effect van het gebruik van luchtsloten te bestuderen. Een 
electronische (PubMed, EMBASE, Cochrane Library) en handmatige 
zoekactie van de literatuur leverde drie studies op, waarvan er twee 
werden geincludeerd (298 vrouwen). De primaire uitkomstmaten waren 
levend geborenen, doorgaande en klinische zwangerschappen. De 
secundaire uitkomstmaten waren implantatie, miskraam, meerlingen en 
extra uteriene zwagerschappen en embryos achtergebleven in de 
catheter. Meta-analyse werd verricht met de Mantel–Haenszel methode 
(fixed-effect model). De resultaten lieten zien dat er geen significante 
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verschillen waren tussen de twee methoden met betrekking tot levend 
geborenen (OR = 1.34; 95% BI = 0.59 tot 3.07), doorgaande 
zwangerschap (OR = 1.34; 95% BI = 0.59 tot 3.07) en klinische 
zwangerschap (OR = 1.13; 95% BI = 0.70 tot 1.83). Ook voor de 
secundaire uitkomsten waren er geen significante verschillen tussen de 
twee groepen. De conclusie was dan ook dat er onvoldoende bewijs is 
om te stellen dat het gebruik van de ene techniek superieur is aan de 
andere. Er zijn meer goede gerandomiseerde trials van voldoende 
grootte nodig om te bepalen of er meerwaarde is van een van beide 
technieken. 
 
 
Hoofdstuk 9 richt zich op de achtste vraag: 
Wat is de beste plaats in het cavum uteri om het embryo te plaatsen? 
 
Om deze vraag te beantwoorden werd een meta-analyse uitgevoerd van 
gerandomiseerde trials die verschillende plekken om een embryo te 
plaatsen met elkaar vergelijken. Electronische (PubMed, EMBASE, 
Cochrane Library, LILACS) en handmatige zoekacties werden uitgevoerd 
om trials te vinden. Uitkomstmaten waren levend geborenen, 
doorgaande zwangerschap en klinische zwangerschap. De lengte van 
het endometrium en de afstand van de fundus uteri tot de tip van de 
catheter werden gebruikt als variabelen. Van de zes geidentificeerde 
studies, werden drie trials (2170 embryotransfers) geincludeerd. Meta-
analyse werd uitgevoerd met de Mantel-Haenszel methode, 
gebruikmakend van het fixed-effects model. De kans op een levend 
geborene en de kans op een doorgaande zwangerschap toonden een 
positieve trend bij plaatsing in het onderste halve deel van het cavum 
uteri. Voor afstand van de fundus uteri tot de tip van de catheter, waren 
alle kansen significant hoger voor de afstand van ~20 mm versus de 
afstand van ~10 mm. De resultaten van deze systematische review 
toonden aan dat er maar een beperkte mate van bewijs is voor de 
superioriteit van transfers laag in het cavum(~20 mm) in vergelijking 
tot de traditionele (~10 mm) transfers hoog in het cavum. Er zijn meer 
goede gerandomiseerde trials van voldoende grootte nodig om deze 
conclusie te bevestigen. 
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Hoofdstuk 10 heeft betrekking op de negende vraag: 
Verbetert het toepassen van echoscopie tijdens de embryo transfer de 
IVF uitkomsten als alle ingrepen door een en dezelfde persoon worden 
uitgevoerd? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, verrichtten wij een gerandomiseerde 
klinische trial, waarin de embryo transfer plaats vond met of zonder 
echoscopische controle. Alle ingrepen werden door dezelfde persoon 
verricht. In de studie werden 378 vrouwen door het lot toegewezen aan 
transcervicale, intrauteriene embryo transfer met (183 vrouwen) of 
zonder echoscopische contole (190 vrouwen). Primaire uitkomsten 
waren levend geborenen, doorgaande en klinische zwangerschap per 
gerandomiseerde vrouw. Secundaire uitkomsten waren het aantal 
moeilijke transfers, bloed en/of slijm aan de catheter tip, spontane 
miskraam en extra uteriene zwangerschap. 
De resultaten van deze trial toonden aan dat de kans op een levend 
geborene/doorgaande zwangerschap significant hoger was in de embryo 
transfer groep met echoscopische controle [68/183 (40.98%)] dan in de 
groep zonder [50/190 (28.42%)] (O.R= 1.66, 95%BI= 1.07 tot 2.57). 
Bovendien was er een significant hoger aantal klinische 
zwangerschappen in de embryo transfer groep met echoscopische 
controle [75/183 (40.98%)] dan in de groep zonder [54/190 (28.42%)] 
(O.R= 1.75, 95%BI= 1.14 tot 2.69). Secundaire uitkomsten waren niet 
significant verschillend tussen de twee groepen.  
Het exacte mechanisme waarmee echoscopische controle de uitkomsten 
verbetert na embryo transfer is onduidelijk. Als mogelijke factoren zijn 
genoemd: bevestiging van de positie van de catheter tip binnen het 
cavum uteri, het correct bepalen van de plaats van transfer van het 
embryo en het terugbrengen van het aantal moeilijke embryo transfers 
of een beter inzicht in de anatomie van het kleine bekken. Wat het 
mechanisme ook moge zijn, het lijkt erop dat embryo transfer onder 
echoscopische controle in de handen van een en dezelfde persoon, 
significant de kans op doorgaande zwangerschap/klinische 
zwangerschap en levend geborenen vergroot in vergelijking tot embryo 
transfer zonder echoscopische controle. 
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Hoofdstuk 11 gaat in op de tiende vraag: 
Verbetert embryo transfer onder echoscopische controle de kans op 
zwangerschap en levend geborenen in vergelijking tot embryo transfer 
zonder echoscopische controle? 
 
Om deze vraag te beantwoorden voerden wij een systematische review 
van gerandomiseerde klinische trials uit, die embryo transfer met 
echoscopische controle en embryo transfer zonder echoscopische 
controle vergeleken. Electronische (PubMed, EMBASE, Cochrane Library, 
LILACS) en handmatige zoekacties werden uitgevoerd om trials te 
localiseren. Primaire uitkomstmaten waren levend geborenen, 
doorgaande zwangerschap en klinische zwangerschap. Secundaire 
uitkomstmaten waren implantatie, meerling zwangerschappen en 
miskramen. Bovendien werden de incidentie van extra uteriene 
zwangerschappen en moeilijke transfers geevalueerd. Er werden 25 
studies gevonden, waarvan vijf werden geexcludeerd. Twintig studies 
(5,968 cycli met embryo transfer) konden dus geanalyseerd worden. 
Samenvoegen van de gegevens werd gedaan met de Mantel-Haenszel 
methode (fixed-effect model). De resultaten toonden aan dat er een 
significant hogere kans was op een levend geborene (odds ratio [OR] = 
1.78, 95% [BI] = 1.19 tot 2.67), doorgaande zwangerschap (OR = 
1.51, 95% BI = 1.31 tot 1.74), klinische zwangerschap (OR = 1.50, 
95% BI = 1.34 tot 1.67), embryo implantatie (OR = 1.35, 95% BI = 
1.22 tot 1.50), en makkelijke transfers (OR = 0.68, 95% BI 0.58 tot 
0.81) na echoscopische controle. Er waren geen verschillen in kans op 
een meerling zwangerschap, extra uteriene zwangerschap of miskraam. 
Wij concludeerden daarom dat embryo transfer onder echoscopische 
controle de kans op een levend geborene, doorgaande zwangerschap en 
klinische zwangerschap signicant verhoogt vergeleken met embryo 
transfer zonder echoscopische controle en wij hopen dat deze feiten snel 
zullen worden overgenomen in de dagelijkse klinische praktijk. 
Klinici zullen wel hun eigen kosten effectiviteits analyses moeten doen 
om de beste combinatie van noodzakelijke apparatuur, personeel, en 
keuze van catheter te bepalen om de meest efficiente en kost-effectieve 
behandelingsmogelijkheden voor hun patienten te bieden. 
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Hoofdstuk 12 heeft betrekking op de elfde vraag: 
Wat is het effect van bloed aan de tip van de transfer catheter op de 
klinische uitkomst? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, onderzochten wij in detail de 
gegevens van 943 vrouwen in de leeftijd van 18 tot 39 jaar, die 1,122 
embryo tranfers ondergingen tussen 1 januari 2005 en 31 december 
2006. Een semi-kwantitatief systeem werd gebruikt om de moeilijkheid 
van de transfer, de aanwezigheid van achtergebleven embryos, slijm en 
bloed aan de binnen en buitenkant van de transfer catheter na embryo 
transfer vast te leggen en te scoren om de correlatie van iedere factor 
met de kans op een klinische zwangerschap te bepalen. De resultaten 
toonden aan dat een gemakkelijke transfer (O.R = 4.52, 95% BI = 2.00 
tot 10.20) en afwezigheid van bloed aan de buitenkant (OR = 2.20, 
95% BI = 1.38 tot 3.52; P = 0.001) of aan de binnenkant (O.R = 1.63, 
95% BI = 0.94 tot 2.82) van de transfer catheter na embryo transfer 
was geassocieerd met een verhoogde kans op klinische zwangerschap. 
Bovendien was er een correlatie tussen moeilijke transfers en de 
aanwezigheid van bloed. De aanwezigheid van achtergebleven embryos 
of slijm daarentegen beinvloedde de uitkomsten niet significant. De 
conclusie was dan ook dat een moelijke embryo transfer en de 
aanwezigheid van bloed aan de buiten of de binnenkant van de transfer 
catheter de kans op een klinische zwangerschap vermindert. Daarom 
moeten alle inspanningen erop gericht zijn de transfer zo gemakkelijk 
en atraumatisch mogelijk te laten verlopen. 
 
 
Hoofdstuk 13 behandelt de twaalfde vraag: 
Verbeteren de klinische uitkomsten van moeilijke embryo transfers met 
Propofol anaesthesie? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, onderzochten wij in detail de 
gegevens van 198 vrouwen die een moeilijke embryo transfer hadden 
ondergaan tussen januari 2000 en december 2002. Wij includeerden 99 
vrouwen die algehele anesthesie nodig hadden (Groep I), en 
eenvergelijkbare groep vrouwen zonder anesthesie (Groep II) als 
controle groep. Primaire uitkomstmaten waren implantatie en klinische 
zwangerschap. De resultaten lieten zien dat er geen significante 
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verschillen waren in implantatie graad (Groep I = 19.15%, Groep II = 
20.86%) of kans op klinische zwangerschap (Groep I = 36.36%, Groep 
II = 33.33%) (O.R = 1.14, 95% BI = 0.64 tot 2.05; P = 0.77). De 
conclusie was dan ook dat het gebruik van Propofol anesthesie 
gedurende moeilijke embryo transfer de implantatie graad en kans op 
zwangerschap niet lijkt te verbeteren. Uiteraard zijn gerandomiseerde 
trials nodig om deze bevindingen te bevestigen. 
 
 
Conclusies 
 
1. Passief strekken van de uterus en aspiratie van het cervix slijm 
dienen te worden verricht voorafgaand aan de terugplaatsing van de 
embryos als onderdeel van het standaard IVF protocol. 
2. Zachte catheters onder echoscopische geleide dienen te worden 
gebruikt om accurate plaatsing van de embryos in de uterus mogelijk te 
maken op ongeveer 20 mm van de fundus uteri.  
3. Het is van het grootste belang het aantal moeilijke terugplaatsingen 
te verminderen met iedere denkbare methode. 
 
 


