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Subfertiliteit wordt gewoonlijk gedefinieerd als het uitblijven van zwangerschap na 

regelmatige onbeschermde samenleving gedurende 12 maanden. De prevalentie 

van subfertiliteit bedraagt rond de 14%, ofwel 1 op de 7 koppels dat probeert 

zwanger te worden zal ermee geconfronteerd worden. Er wordt verondersteld 

dat bij 10-30% van deze stellen de subfertiliteit het gevolg is van tubapathologie. 

Eerdere infecties, endometriose, of chirurgische ingrepen in het verleden kunnen 

geleid hebben tot occlusie van de tuba of adhesies. Om deze afwijkingen aan te 

tonen danwel uit te sluiten ondergaan subfertiele paren vaak tubadiagnostiek als 

afronding van het fertiliteitonderzoek. Momenteel wordt de laparoscopie met het 

testen van de doorgankelijkheid van de tubae gezien als de meest informatieve 

vorm van tubadiagnostiek, maar laparoscopie heeft verschillende nadelen. 

Allereerst is het een invasieve chirurgische procedure onder algehele anesthesie, 

met bijbehorende risico’s. Ten tweede is de beschikbaarheid niet ongelimiteerd, als 

gevolg van hoge kosten, benodigde operatietijd en personeel. Daarom is gezocht 

naar manieren om juist die vrouwen waarbij men ook verwacht afwijkingen te 

vinden een laparoscopie te laten ondergaan, en tegelijkertijd het aantal ‘negatieve’ 

laparoscopieën te verminderen. 

Nationaal en internationaal bestaat een grote praktijkvariatie in het type tubatest, 

het tijdstip waarop de tubatest verricht wordt, en indicatie. Sommige richtlijnen 

bevelen een zorgvuldige anamnese aan om vrouwen voor tubadiagnostiek te 

selecteren, andere richtlijnen pleiten voor het gebruik van de Chlamydia antistof 

test, terwijl weer andere richtlijnen tubadiagnostiek bij alle subfertiele vrouwen 

adviseren. Een probleem bij de interpretatie van het onderzoek dat tot op heden 

gedaan is, is dat het meeste test evaluatie onderzoek geïsoleerd van de klinische 

context verricht is. Voor het onderzoek beschreven in dit proefschrift werd 

gestart met het ophelderen van methodologische principes in diagnostisch en 

prognostisch onderzoek. Hierna werden multivariabele diagnostische modellen 

ontwikkeld, om voorafkansen op tubapathologie te genereren die kunnen helpen 

vrouwen met een hoge kans op (ernstige) tubapathologie te onderscheiden van 

vrouwen met een lage kans. Verder werd onderzocht wat de toegevoegde waarde 

van de Chlamydia antistof test is bovenop hetgeen al bekend is uit zorgvuldig 

afnemen van de anamnese. Ten slotte werd de prognostische waarde voor het 

voorspellen van een spontane zwangerschap onderzocht voor de meest gebruikte 

tubatesten testen zoals HSG, laparoscopie en de Chlamydia antistof test. 
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Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond en doelstellingen van dit proefschrift. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een onderzoek waarin de gevolgen van 

het Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy Studies (STARD) statement op 

de kwaliteit van rapportage van test accuratesse onderzoek bekeken werd. Hiervoor 

werden in twee toptijdschriften op het gebied van de voortplantingsgeneeskunde 

24 artikelen uit 1999 (pre-STARD), en 27 artikelen uit 2004 (post-STARD) nader 

onderzocht. Studies die rapporteerden over de waarde van een diagnostische 

test vergeleken met een referentiestandaard werden geïncludeerd. Elk artikel 

werd gescoord aan de hand van een checklist bestaand uit 25 onderdelen, 

waarin zaken als de studie vraag, samenstelling van de studiepopulatie, opzet 

van de studie, testmethoden, referentiestandaard, statistiek, en rapportage van 

resultaten en conclusie aan de orde komen. Het gemiddeld aantal gerapporteerde 

STARD onderdelen was 12.1 ± 3.3 (spreiding 6.5-20) voor artikelen uit 1999 (pre-

STARD), en 12.4 ± 3.2 (spreiding 7-17.5) voor artikelen uit 2004 (post-STARD). In 

totaal werd in minder dan de helft van de artikelen 50% of meer van de STARD 

onderdelen adequaat gerapporteerd, met een ruime spreiding in de rapportage 

van individuele onderdelen. Er werd geen significante verbetering gezien in het 

gemiddeld aantal gerapporteerde zaken in de artikelen gepubliceerd na invoering 

van het STARD statement. Wij concludeerden derhalve dat auteurs van test 

accuratesse onderzoek in de twee vooraanstaande tijdschriften op het gebied van 

de voortplantingsgeneeskunde heel matig hun opzet, uitvoering, methodologie 

en statistische analyse van hun onderzoek rapporteren. Dit belemmert de 

mogelijkheid om deze studies goed op hun waarde te kunnen beoordelen. Strikte 

naleving van de STARD criteria voor publicatie van een test accuratesse onderzoek 

dient daarom sterk aangemoedigd te worden. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een opiniërend artikel over de methodologische 

overwegingen wanneer prognostische modellen binnen de voortplantings-

geneeskunde geëvalueerd worden. Vaak worden dergelijke modellen gebruikt 

om de kans op spontane zwangerschap te berekenen, maar ook om de kans 

op zwangerschap na ovulatie inductie, intra-uteriene inseminatie of na in vitro 

fertilisatie uit te drukken. Het prestatievermogen van zulke prognostische 

predictiemodellen wordt frequent geëvalueerd met een receiver operating 

characteristic (ROC) curve. Het oppervlak onder de ROC curve, ook wel c-statistic 

indien tijd tot zwangerschap gemodelleerd wordt, wordt dan gebruikt als maat 
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voor model prestatie. Echter, voor de meeste predictiemodellen binnen de 

voortplantingsgeneeskunde is deze c-statistic waarde laag. In dit hoofdstuk 

wordt aangetoond dat lage waarden van de c-statistic verwacht kunnen worden 

in dergelijke predictiemodellen, maar dat dit niet betekent dat deze modellen 

onbruikbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk. Beargumenteerd wordt 

waarom de calibratie van een model (de overeenkomst tussen voorspelde kansen 

afkomstig van het model en de geobserveerde zwangerschapscijfers), een klinisch 

bruikbare verdeling van kansen, het vermogen van een model om koppels in te 

delen in categorieën die buikbaar zijn om behandelbeslissingen te nemen, en 

reclassificatie indices belangrijkere begrippen zijn voor evaluatie van modellen. 

Hoofdstuk 4 beslaat een verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om door 

middel van een probabilistisch model, gebaseerd op onderdelen uit de anamnese, 

een kansschatting op tubapathologie te maken. Daarnaast werd onderzocht of 

testen op aanwezigheid van Chlamydia trachomatis antistoffen (CAT) toegevoegde 

waarde heeft, wanneer de verschillen in kans op tubapathologie (gebaseerd op de 

anamnese), meegenomen wordt. Om deze vragen te beantwoorden werden data 

van 207 opeenvolgende subfertiele vrouwen gebruikt voor het construeren van 

multivariabele logistische regressie modellen, die tubapathologie - vastgesteld 

door middel van laparoscopie - kunnen voorspellen. Het model gebaseerd op 

alleen factoren uit de anamnese toonde een oppervlak onder de ROC curve 

(AUC) van 0.65 (95% BI 0.56-0.74). Toevoegen van CAT aan het anamnese model 

verhoogde de AUC tot 0.70 (95% BI 0.62-0.78) [p=0.065]. CAT was positief in 40 

vrouwen, met een sensitiviteit van 0.37 (95% CI 0.26-0.49) en een specificiteit van 

0.88 (95% CI 0.82-0.93). In CAT positieve vrouwen verlaagde een blanco anamnese 

de kans op tubapathologie niet. In de 167 CAT negatieve vrouwen, waren er 23 

(14%) die ondanks afwezigheid van Chlamydia antistoffen toch een hoge kans op 

tubapathologie hadden op basis van hun anamnese. Bij 11 van deze 23 vrouwen 

(48%) werden inderdaad afwijkingen bij de laparoscopie gezien. Op basis van 

deze gegevens kan geconcludeerd worden dat CAT een toegevoegde waarde 

heeft aan het risico profiel van de vrouw gebaseerd op de anamnese, en dat een 

combinatie van anamnese en CAT een betere diagnostische waarde heeft dan een 

van beide alleen. 

Hoofdstuk 5 onderzoekt in een veel groter cohort de waarde van de anamnese 

om bij het eerste consult een inschatting van de kans op tubapathologie te 
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kunnen maken. Het uiteindelijke doel van tubadiagnostiek is namelijk vrouwen 

met dubbelzijdige tubapathologie - met een vrijwel uitzichtloze kans op 

spontane zwangerschap - te identificeren, zodat zij met in-vitro-fertilisatie 

(IVF) of tubachirurgie behandeld kunnen worden. Om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden, gebruikten we de gegevens van 3716 vrouwen die een tubatest 

ondergingen binnen een nationaal cohort onderzoek naar de waarde van de 

testen uit het oriënterend fertiliteitonderzoek. Elementen uit de anamnese werden 

gerelateerd aan tubapathologie. Met behulp van multivariabele logistische 

regressie analyses werden twee diagnostische modellen geconstrueerd. In het 

eerste model werd tubapathologie gedefinieerd als occlusie en/of ernstige 

adhesies van tenminste één tuba, terwijl in het tweede model tubapathologie 

werd gedefinieerd als bilaterale afwijkingen. Beide modellen konden matig goed 

vrouwen met en vrouwen zonder tubapathologie onderscheiden, met AUC’s van 

0.65 (95% BI 0.63-0.68) voor elke vorm van tubapathologie, en 0.68 (95% BI 0.65-

0.71) voor bilaterale tubapathologie. De modellen konden echter bijna perfect de 

vrouwen met een heel hoge kans op afwijkingen onderscheiden van de vrouwen 

met een lage kans op afwijkingen. Een simpele diagnostische score kaart werd 

ontwikkeld om beide modellen in de dagelijkse praktijk eenvoudig te kunnen 

gebruiken. Enkele rekenvoorbeelden laten zien dat een meer mathematisch 

gebruik van de anamnese zou kunnen leiden tot een efficiëntere inzet van de 

beperkt beschikbare diagnostische laparoscopie. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de prognostische waarde van hysterosalpingografie 

en laparoscopie voor het optreden van een spontane zwangerschap in een 

doorsnee subfertiele populatie. Uit gegevens die prospectief verzameld waren in 

38 fertiliteitcentra werden die vrouwen geselecteerd die als onderdeel van het 

fertiliteitonderzoek een HSG danwel een laparoscopie ondergingen. Vrouwen 

werden tot 12 maanden na het moment van tubadiagnostiek opgevolgd. Follow-

up gegevens werden gecensureerd op het moment van het laatste patiëntcontact, 

indien een vrouw niet zwanger werd binnen de follow-up periode, of op het 

moment dat een fertiliteitbehandeling gestart werd. De bevindingen van het HSG 

of de laparoscopie werden gecorreleerd aan de tijd tot spontane zwangerschap. 

Kaplan-Meier curves werden gemaakt voor vrouwen zonder afwijkingen, voor 

vrouwen met unilaterale tubapathologie en voor vrouwen met dubbelzijdige 

afwijkingen bij het HSG of de laparoscopie. Met multivariabele Cox regressie analyse 

werd de associatie tussen tubapathologie en het optreden van een zwangerschap 
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gemodelleerd. In totaal konden 3301 vrouwen geïncludeerd worden. Hiervan 

ondergingen 2042 vrouwen een HSG, 747 een diagnostische laparoscopie en 511 

vrouwen zowel een HSG als laparoscopie. Het HSG was unilateraal afwijkend in 322 

vrouwen (13%), en bilateraal afwijkend bij 135 vrouwen (5%). Bij de laparoscopie 

was in 167 vrouwen (13%) sprake van unilaterale pathologie, en in 215 vrouwen 

(17%) bilaterale pathologie. Multivariabele analyses resulteerden in een fertiliteit 

ratio (FR) van 0.81 (95% BI 0.59-1.1) voor unilaterale, en 0.28 (95% BI 0.13-0.59) 

voor bilaterale tubapathologie op het HSG. Voor laparoscopie bedroeg de HR 

0.85 (95% BI 0.47-1.52) voor unilaterale, en 0.24 (95% BI 0.11-0.5) voor bilaterale 

tubapathologie. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat 

vrouwen met eenzijdige tuba afwijkingen op HSG en laparoscopie een matige, niet 

significante verlaagde spontane zwangerschapskans hebben, terwijl een bilateraal 

afwijkend HSG of laparoscopie de kans op spontane zwangerschap in hoge mate 

verminderd. Deze verlaagde fertiliteit prognose was van gelijke grootte voor het 

HSG en de laparoscopie, hetgeen inhoudt dat beide testen een vergelijkbare 

prognostische waarde voor het optreden van spontane zwangerschap hebben. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een onderzoek naar de prognostische waarde van 

positieve Chlamydia trachomatis antistoffen op het optreden van een spontane 

zwangerschap als invasieve tubadiagnostiek geen afwijkingen heeft laten zien. 

Hiervoor werd een cohort ovulatoire vrouwen, bij wie een HSG of laparoscopie 

doorgankelijke tubae toonde, en die getest waren op de aanwezigheid 

van C. trachomatis immunoglobuline (IgG) antistoffen met hetzij micro-

immunofluorescentie technieken (MIF) danwel een ELISA test, onderzocht. CAT 

serologie werd als positief beschouwd indien de MIF titer ≥ 1:32 was of indien 

de ELISA index > 1.1 bedroeg. De spontane zwangerschapskans na 12 maanden 

follow-up werd berekend, waarbij tijd tot zwangerschap gecensureerd werd 

op het moment van het laatste patiëntcontact, indien een vrouw niet zwanger 

werd binnen deze periode, of op het moment dat een fertiliteitbehandeling 

gestart werd. De associatie tussen positieve CAT en doorgaande zwangerschap 

werd gemodelleerd met Cox regressie analyses. Van de 1882 vrouwen met 

doorgankelijke tubae, werden er 338 (18%) spontaan zwanger binnen het jaar 

(geschatte cumulatieve zwangerschapskans 31%; 95% BI 27%-35%). Omdat de 

aannames voor het toepassen van Cox regressie analyses geschonden werden 

na 9 maanden follow-up, wat noch op basis van klinische, noch op basis van 

statistische gronden verklaard kon worden, moesten de regressie analyses tot 9 
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maanden follow-up duur beperkt worden. Toch waren positieve C. trachomatis 

IgG antistoffen duidelijk en statistisch significant geassocieerd met een 33% 

lagere kans op doorgaande zwangerschap (gecorrigeerde fertiliteit ratio 0.66 

(95% BI 0.49-0.89). Wij concluderen daarom dat CAT in het fertiliteitonderzoek 

niet alleen diagnostisch, maar ook prognostisch relevant is, zelfs nadat HSG of 

laparoscopie evidente tubapathologie heeft uitgesloten. Subfertiele vrouwen 

met een positieve CAT maar met normale tubae hebben een duidelijk lagere kans 

op spontane conceptie dan de CAT negatieve vrouwen bij wie tubapathologie 

uitgesloten is. Na externe validatie in een andere studie, zou deze nieuwe 

bevinding toegevoegd kunnen worden aan bestaande prognostische modellen 

voor spontane zwangerschap. 

Hoofdstuk 8 tenslotte geeft een algemene bespreking van de resultaten uit 

dit proefschrift, beschrijft de klinische implicaties en bevat aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek. 

Hoofdstuk 10 bestaat uit een epiloog, in welke de resultaten van drie proefschriften 

uit onze tubapathologie onderzoeksgroep geïntegreerd worden. 
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