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Wereldwijd krijgen vrouwen hun eerste kind op steeds latere leeftijd. Het uitstellen 

van de kinderwens heeft grote gevolgen, omdat bij het ouder worden de kans op 

reproductieve problemen zoals leeftijdsgerelateerde subfertiliteit en miskramen 

toeneemt.

Omdat oudere vrouwen een lagere kans op natuurlijke conceptie hebben, doen zij een 

beroep op kunstmatige voortplantingstechnieken, maar worden dan geconfronteerd 

met het feit dat ook voor IVF geldt dat de leeftijd van de vrouw de belangrijkste 

voorspeller is voor de kans op succes. Eén van de gevolgen van verhoogde ‘maternale’ 

leeftijd bij IVF is een geringe respons op ovariële hyperstimulatie door de fysiologische 

vermindering van primordiale follikels (i.e. geringe ovariële reserve). Bij jonge vrouwen 

treedt incidenteel een geringe respons op ovariële hyperstimulatie op, door een 

pathologische daling van het aantal en de kwaliteit van primordiale follikels. Er is 

bewijs dat de toevoeging van recombinant luteïniserend hormoon (rLH) gedurende 

gecontroleerde ovariële hyperstimulatie (COS) een toename geeft van het aantal 

doorgaande zwangerschappen bij vrouwen met een verlaagde ovariële reserve.

Als deze vrouwen zwanger worden, na IVF of na natuurlijke conceptie, is het volgende 

obstakel het risico op een miskraam. Drie procent van alle vrouwen zal twee of 

meer miskramen meemaken vóór 20 weken zwangerschap. Herhaalde miskramen 

veroorzaken veel stress bij de patiënt en haar partner. De arts staat veelal machteloos, 

omdat meestal geen effectieve therapie bestaat. Pre-implantatie genetische screening 

(PGS) en pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) zijn interventies waarvan wordt 

gesuggereerd dat ze de kans op zwangerschap verhogen en de kans op miskramen 

verlagen bij vrouwen met herhaalde miskramen.

Naast deze medisch-technische opties, wordt ondersteunende zorg voor vrouwen met 

herhaalde miskramen aanbevolen. Wat de vrouwen zelf aan ondersteunende zorg 

willen, is nooit onderzocht.

In dit proefschrift was onze hypothese dat de hogere doorgaande zwangerschapscijfers 

beschreven bij vrouwen met een geringe ovariële reserve na toevoeging van rLH 

met recombinant follikel stimulerend hormoon (rFSH) vergeleken met rFSH alleen in 

COS verklaard kunnen worden door een verhoging van het aantal embryo’s van top 

kwaliteit. 

We onderzochten het effect van rLH-toevoeging aan COS op de kwaliteit van embryo’s 

van vrouwen met een geringe ovariële reserve (vrouwen van 35 tot 41 jaar oud en 

vrouwen jonger dan 35 jaar oud met een FSH spiegel van >12 IU/ml en een ‘antrale 

follikel count’ (AFC) ≤ 5). 

Omdat de toevoeging van rLH een extra subcutane injectie betekent en kosten met 

zich meebrengt vroegen wij de vrouwen wat zij vonden van een extra injectie van rLH 

met betrekking tot doorgaande zwangerschapscijfers en kosten.
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Om te achterhalen of de technieken PGS en PGD leidden tot meer levendgeborenen 

en minder miskramen bij vrouwen met herhaalde miskramen, is systemisch 

literatuuronderzoek verricht.

Ten slotte hebben we onderzocht wat vrouwen met herhaalde miskramen ervaren als 

ondersteunende zorg en waar ze behoefte aan hebben.

Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van de achtergrond en doelstellingen van dit 

proefschrift.

Hoofdstuk 2 geeft de resultaten weer van een gerandomiseerde onderzoek 

die onderzoekt of het toevoegen van recombinant luteiniserend hormoon (rLH) 

aan recombinant follikel stimulerend hormoon (rFSH) bij ovariële hyperstimulatie 

leidt tot een betere embryokwaliteit bij vrouwen met geringe ovariële reserve. Er 

was bewijs dat de toevoeging van rLH tijdens ovariële hyperstimulatie een gunstig 

effect heeft op het aantal doorgaande zwangerschappen bij vrouwen met geringe 

ovariële reserve. Gezien de rol van rLH tijdens de rijping van de eicel en het effect 

op embryokwaliteit, kan het voordeel van rLH op de zwangerschapspercentages bij 

vrouwen met een geringe ovariële reserve mogelijk worden veroorzaakt door een 

toename in embryokwaliteit. Voor de publicatie beschreven in dit hoofdstuk waren 

er geen gerandomiseerd onderzoeken dat het effect van rLH op embryokwaliteit 

bij vrouwen met een geringe ovariële reserve onderzochten. Twee-honderd-vier-en-

veertig vrouwen met een geringe ovariële reserve lootten voor een IVF behandeling 

met recombinant follikel stimulerend hormoon (rFSH) en rLH (2:1 ratio) of rFSH alleen 

(controle groep); 116 vrouwen werden gerandomiseerd voor de rLH groep en 128 

vrouwen werden gerandomiseerd voor de controle groep. De primaire uitkomstmaat 

was de verhouding embryo’s van top kwaliteit per vrouw (aantal top embryo’s/ totaal 

aantal embryo’s per vrouw). De analyse werd gedaan volgens het intention to treat 

principe. De verhouding top kwaliteit embryo’s per vrouw was 17% in de rLH groep 

en 11% in de controlegroep (gemiddelde verschil 0.06; 95%CI -0.01 to 0.14). Uit deze 

gegevens concluderen wij dat er een niet significante toename is in de verhouding top 

kwaliteit embryo’s per vrouw na de toevoeging van rLH in vergelijking met rFSH alleen 

tijdens ovariële hyperstimulatie bij vrouwen met geringe ovariële reserve.

Hoofdstuk 3 onderzoekt de mening van vrouwen over een extra injectie met rLH met 

betrekking tot de kans op een levendgeboren kind en eigen financiële bijdrage in een 

discreet keuze experiment (DCE). Naast een eventueel gunstig effect van het toevoegen 

van rLH tijdens de ovariële stimulatie, zijn er twee mogelijke nadelen van het toevoegen 

van rLH; vrouwen moeten een extra subcutane injectie toedienen en dagelijkse rLH 

injecties zorgen voor extra kosten van de behandeling. Twee honderd-vier-en-dertig 
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vrouwen die in aanmerking kwamen voor IVF werden gevraagd te kiezen tussen 

hypothetische IVF behandelingen die verschilden in de kans op een levendgeboren 

kind na één IVF-cyclus, de hoeveelheid subcutane injecties die toegediend werden en 

de eigen bijdrage voor de injecties. In totaal werden 206 vragenlijsten geanalyseerd. 

Eén extra dagelijkse subcutane injectie beïnvloedde de voorkeuren van de vrouwen 

niet. De kans  op een levendgeboren kind en de kosten beïnvloedden de voorkeur 

van vrouwen significant (p<0,001). Patiëntenkarakteristieken, zoals leeftijd, pariteit, 

duur van de subfertiliteit en inkomen beïnvloedden het effect van de kosten op de 

voorkeur van vrouwen significant. Afhankelijk van deze kenmerken, waren vrouwen 

bereid om een eigen bijdrage van 1000 euro te betalen, indien hier een kans op een 

levendgeboren kind tegen over stond variërend van 5% tot 14%. Deze resultaten tonen 

aan dat het toevoegen van een extra dagelijkse injectie de keuzes van een vrouw voor 

een bepaalde IVF behandeling niet beïnvloedt. De eigen bijdrage en de last van de 

extra dagelijkse injectie moet bij de vrouwen leiden tot een kans op een levendgeboren 

kind van tenminste 6% .

Hoofdstuk 4 presenteert een systematisch overzicht van de literatuur betreffende  

reproductieve uitkomsten na pre-implantatie genetische screening (PGS) of natuurlijke 

conceptie (NC) bij paren met onverklaarde herhaalde miskramen. MEDLINE, EMBASE 

en de Cochrane database werden doorzocht tot december 2009. Gerandomiseerde 

onderzoeken en cohort onderzoeken die de reproductieve uitkomsten beschreven na 

PGS en /of na NC bij paren met onverklaarde RM werden geïncludeerd. De primaire 

uitkomstmaat was het percentage levendgeboren kinderen per paar. De secundaire 

uitkomstmaat was het percentage miskramen per paar. Omdat er geen onderzoeken 

werden gevonden die de reproductieve uitkomst van beide groepen vergeleken, 

werd voor beide groepen een aparte zoekstrategie uitgevoerd. Vier observationele 

onderzoeken die de reproductieve uitkomst beschreven van 181 paren na PGS en 

zeven onderzoeken die de reproductieve uitkomst beschreven van 261 paren na NC 

werden geïncludeerd. Na PGS varieerde het percentage levendgeboren kinderen per 

paar van 19% tot 46% (gemiddeld 35%; mediaan 40%), en het miskraampercentage 

per paar van 0% tot 10% (gemiddeld 9%; mediaan 9%). Na NC varieerde het 

percentage levendgeboren kinderen per paar tussen 11% en 61% (gemiddeld 41%; 

mediaan 36%), en het miskraampercentage per paar van 14% tot 52% (gemiddeld 

28%; mediaan 25%). Totdat gegevens uit gerandomiseerde onderzoeken beschikbaar 

zijn, geeft dit literatuuroverzicht het best beschikbare bewijs over de werkzaamheid 

van PGS versus NC. Op dit moment is er onvoldoende bewijs om PGS aan te bevelen 

om een toename van het aantal levendgeborenen te bewerkstelligen bij paren met 

onverklaarde herhaalde miskramen.
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Hoofdstuk 5 laat aan de hand van een systematisch literatuuroverzicht zien wat de 

reproductieve uitkomst is na pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) bij paren 

met herhaalde miskramen en dragerschap van een structurele chromosoomafwijking, 

evenals de reproductieve uitkomst van deze paren na natuurlijke conceptie (NC). 

In MEDLINE, EMBASE en de Cochrane database werden doorzocht tot april 2009. 

Trials, patiëntenseries en case reports die de reproductieve uitkomst beschreven 

na PGD en / of na NC bij paren met herhaalde miskraam en dragerschap van een 

structurele chromosoomafwijking werden geïncludeerd. Primaire uitkomstmaat was 

het percentage levendgeboren kinderen per paar. Secundaire uitkomstmaat was het 

percentage miskramen per paar. Omdat er geen onderzoeken werden gevonden die 

de reproductieve uitkomst van beide groepen vergeleken, werd voor beide groepen 

een aparte zoekstrategie uitgevoerd. Vier observationele onderzoeken rapporteerden 

over de reproductieve uitkomsten van 469 paren na NC en 21 onderzoeken 

rapporteerden over de reproductieve uitkomsten van 126 paren na PGD: het 

percentage levendgeboren kinderen per paar na NC varieerde tussen 33% en 60% 

(mediaan 55.5%), en het percentage miskramen per paar varieerde van 21% tot 40% 

(mediaan 34%). Het percentage levendgeboren kinderen per paar na PGD varieerde 

van 0% en tot 100% (mediaan 31%), en het miskraampercentage per paar varieerde 

van 0% tot 50% (mediaan 0%). Momenteel is er onvoldoende bewijs om PGD aan te 

bevelen als een methode die het aantal levendgeborenen verhoogt bij paren met RM 

die drager zijn van een structurele chromosoomafwijking. 

Hoofdstuk 6 presenteert een verkennend onderzoek naar de wensen van vrouwen 

met onverklaarde herhaalde miskramen ten aanzien van ondersteunende zorg 

tijdens hun volgende zwangerschap. Dit is niet eerder onderzocht. Exploratieve 

semigestructureerde diepte-interviews werden afgenomen bij 15 vrouwen met 

onverklaarde herhaalde miskramen en actieve kinderwens. De interviews werden 

opgezet met behulp van informatie verkregen tijdens vergaderingen met experts en 

aangevuld met de literatuur over dit onderwerp, die overigens beperkt was. Vrouwen 

noemden 20 verschillende opties aan ondersteunende zorg; zestien van deze opties 

werden verkozen als gewenst tijdens hun volgende zwangerschap; bijvoorbeeld een 

echoscopisch onderzoek zo vroeg mogelijk in de volgende zwangerschap, meerdere 

echoscopische onderzoeken, serum βHCG vervolgen, het ontvangen van praktische 

adviezen met betrekking tot levensstijl en voeding, emotionele ondersteuning in de 

vorm van begeleiding, een duidelijk beleidsplan voor de eerste 12 weken en medicatie. 

De vier ondersteunende opties waar de voorkeur van de vrouwen niet naar uitging, 

waren ziekenhuisopname tijdens dezelfde zwangerschapsduur als bij de vorige 

miskramen,  alternatieve geneeskunde, echoscopisch onderzoek om de dag en het 

ontvangen van ondersteunende zorg van hun huisarts. Dit onderzoek identificeerde 
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verschillende relevante ondersteunende zorg opties die vrouwen met onverklaarde 

herhaalde miskramen wensen. Veel van deze zorg opties kunnen worden aangeboden 

door de gynaecoloog en helpt bij het leveren van goede patiëntgerichte zorg.

Hoofdstuk 7 onderzoekt aan welke ondersteunende zorg vrouwen met herhaalde 

miskramen het meest behoefte  hebben tijdens hun volgende zwangerschap. Een 

vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd onder 266 vrouwen met herhaalde miskramen (≥ 

2 miskramen) in drie ziekenhuizen in Nederland. Alle vrouwen die tussen januari 2010 

en december 2010 gediagnosticeerd werden met herhaalde miskramen ontvingen een 

vragenlijst. Met behulp van de vragenlijst kwantificeerden we de ondersteunde zorg 

opties van Hoofdstuk 6, onderzochten we de gemiddelde voorkeur op een schaal van 1-10 

voor ondersteunende zorg en analyseerde de associatie tussen patientkarakteristieken 

(leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau, pariteit, zwangerschap tijdens de vragenlijst en de 

tijd sinds laatste miskraam) en de voorkeur voor een bepaalde ondersteunende zorg.  

In totaal werden 171 vragenlijsten geanalyseerd. Vrouwen met herhaalde miskramen 

hadden een voorkeur voor de volgende ondersteunende zorg opties: vrouwen wilden 

een beleidsplan maken met één dokter die begrip toont, hun serieus neemt, op de 

hoogte is van de obstetrische voorgeschiedenis, naar hun luistert, informatie geeft 

over herhaalde miskramen, medeleven toont, vraagt hoe het gaat en vraagt over 

emotionele belasting. Verder willen vrouwen een echoscopisch onderzoek bij klachten 

direct aansluitend na een positieve zwangerschapstest en daarna elke twee weken. Tot 

slot, hadden vrouwen behoefte om bij een eventuele volgende miskraam een gesprek 

met een medisch of psychologische professional te krijgen. De meeste van de vrouwen 

hadden geen behoefte aan een ziekenhuisopname bij dezelfde zwangerschapsduur als 

de vorige miskraam, noch aan rouwverwerkingtherapie. De gemiddelde voorkeur voor 

ondersteunende zorg was 8.0 (op een schaal van 1-10). Etniciteit, opleidingsniveau, 

pariteit, zwangerschap tijdens de vragenlijst en de tijdsduur sinds de laatste miskraam 

waren geassocieerd met behoefte aan specifieke ondersteunde zorg opties. Er 

was geen associatie met de leeftijd van de vrouw. Deze resultaten tonen aan dat 

vrouwen met herhaalde miskramen behoefte hebben aan een beleidsplan, één 

dokter, echoscopisch onderzoek, goede communicatieve vaardigheden van artsen 

en nazorg na de miskraam. Vrouwen uit etnische minderheden en vrouwen die niet 

zwanger waren tijdens het invullen van de vragenlijst hadden de meeste behoefte aan 

specifieke ondersteunende zorg opties. Wij adviseren het aanbieden van individuele 

ondersteunende zorg bij vrouwen met herhaalde miskramen.

Hoofdstuk 8 geeft een algemene bespreking van de resultaten in dit proefschrift, 

schetst de klinische implicaties en doet aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.




