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Bij ongeveer een derde van de paren met vruchtbaarheidsstoornissen worden er 
sperma afwijkingen vastgesteld. Tot op heden zijn nog maar weinig oorzaken 
van verminderde sperma kwaliteit bekend en er zijn weinig mogelijkheden 
tot behandeling. Zodoende, komt een eventuele vruchtbaarheidsbehandeling 
meestal neer op het behandelen van de vrouw.

Het is tot op de dag van vandaag nog steeds lastig om een keuze te maken 
tussen de verschillende vormen van kunstmatige voortplantingstechnieken zoals 
intrauteriene inseminaties (IUI), in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische 
sperma injectie (ICSI), omdat er weinig goed onderzoek is gedaan naar de 
effectiviteit van deze verschillende behandelingen bij mannelijke subfertiliteit. 
Dit heeft ertoe geleid dat richtlijnen over mannelijke subfertiliteit beheerst 
worden door niet wetenschappelijk onderbouwde adviezen.

Vanwege deze hiaten in kennis, initieerden wij verschillende onderzoeken 
naar kunstmatige voortplantingstechnieken bij mannelijke subfertiliteit om de 
beste behandeling voor deze patiëntenpopulatie te vinden. Wij ontwikkelden 
predictiemodellen voor het voorspellen van de kans op zwangerschap bij 
mannelijke subfertiliteit met IUI en IVF en voor het voorspellen van de kans op 
fertilisatie falen bij IVF. Ook onderzochten wij de voorkeuren van patiënten ten 
aanzien van IUI en IVF. Tot slot hebben wij onze ICSI resultaten onderzocht in 
een groep mannen met ernstig ver- minderde spermakwaliteit, dat wil zeggen, 
mannen met een virtuele azoospermie op de dag van de follikelaspiratie.

 HOOFDSTUK 1  beschrijft de geschiedenis van de vruchtbaarheidsbehandelingen 
bij mannelijke subfertiliteit en gaat in op de ethische aspecten, veiligheid en 
effectiviteit van deze behandelingen.

In  HOOFDSTUK 2  presenteren wij de resultaten van een meta-analyse naar de 
voorspellende waarde van de total motile count na bewerking (post-wash TMC) 
tijdens IUI op het optreden van een doorgaande zwangerschap.

Wij vonden 16 onderzoeken die de voorspellende waarde onderzochten 
van de post-wash TMC tijdens IUI. De Receiver Operating Curve (ROC) liet een 
redelijke voorspellende waarde zien voor de post-wash TMC tijdens de IUI. 
Bij afkapwaardes tussen de 0.5 miljoen en 5 miljoen was de voorspellende 
waarde goed. Bij deze af- kapwaardes was de specificiteit van de post-wash 
TMC, gedefinieerd als het vermogen om het uitblijven van een zwangerschap 
te voorspellen, zelfs 100%. De sensitiviteit van de post-wash TMC, gedefinieerd 
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als het vermogen zwangerschap te voorspellen, was echter zeer laag. Voor 
de counseling van patiënten voor IUI of IVF kan de post-wash TMC tijdens IUI 
misschien bruikbaar zijn, maar er is verder onderzoek nodig om de voorspellende 
waarde van een post-wash TMC tijdens het oriënterend fertiliteitsonderzoek te 
bepalen. Wij zouden dan in staat zijn voor de start van een eventuele behandeling 
al een goede afweging voor IUI of IVF te maken bij mannelijke subfertiliteit.

 HOOFDSTUK 3  geeft een predictiemodel voor doorgaande zwangerschap na 
IUI bij mannelijke subfertiliteit weer.

Wij evalueerden de voorspellende waarde van een aantal 
basiskarakteristieken van de vrouw, semenparameters (voor en na bewerking) 
en de aan- of afwezigheid van sperma antistoffen (ASA) tijdens het OFO op IUI 
uitkomst in een retrospectief cohort onderzoek. Wij includeerden 290 paren 
die 722 IUI cycli ondergingen. Het zwangerschapspercentage voor de hele 
onderzoeksgroep lag op 9% per cyclus. Model I met leeftijd van de vrouw, duur 
van de subfertiliteit, primaire of secundaire sub- fertiliteit, de aanwezigheid van 
anovulatie en cyclusnummer, had een area under the ROC (AUC) van 0.59. Als 
de aan- of afwezigheid van ASA aan het model werd gevoegd verbeterde de 
AUC naar 0.65. (Model II). Bij Model III werd de post-wash TMC hier nog eens 
aan toegevoegd en verbeterde de AUC naar 0.67.

Als deze modellen zouden worden gebruikt om de juiste patiënten IUI te 
ontraden vanwege de te verwachten lage zwangerschapskans zou met Model 
I de kans op zwangerschap worden verhoogd naar 11% per cyclus, en met 
Model II en III naar 14% per cyclus.

Wij concluderen dat wij met een combinatie van enkele basiskarakteristieken 
van de vrouw en ASA (Model II) bij 65% van de patiënten een zinloze IUI 
behandeling zouden kunnen voorkomen met een verbetering van de kans op 
zwangerschap van 9% naar 14% per cyclus. Een post-wash TMC tijdens het 
fertiliteitsonderzoek voegt hier verder niets meer aan toe.

In  HOOFDSTUK 4  onderzoeken wij de voorkeur van de patiënten voor IUI dan 
wel IVF.

Het wordt steeds gangbaarder om de voorkeur van patiënten bij 
medische beslissingen te betrekken, omdat de perspectieven van de patiënt over 
de belasting en de voordelen van een therapie kunnen verschillen van die van de 
dokter. Om hier meer inzicht in te krijgen namen wij trade-off interviews af bij 
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patiënten die IUI onder- gingen.
Er werden 73 paren geïnterviewd met in totaal 111 interviews op 

verschillende momenten in het IUI behandeltraject. Wij boden verschillende 
scenario’s aan waarin de kans op zwangerschap na IUI met milde ovariële 
hyperstimulatie (IUI met COH) werd veranderd tegenover een vaststaande kans 
op zwangerschap na IVF. De kans op zwangerschap met IUI werd verhoogd of 
verlaagd tot de patiënt haar voorkeur voor IUI of IVF veranderde. Ook keken wij 
naar de invloed van de kans op een meerlingzwangerschap op de voorkeuren 
van de patiënt.

De interviews vonden plaats bij de start van de IUI behandeling (basis-
groep), na drie cycli (midden-groep) en na zes cycli (eind-groep). Met het 
afnemen van de kans op zwangerschap met IUI, veranderde een toenemend 
aantal paren hun voor- keur van IUI naar IVF. Deze omschakeling gebeurde 
in de eind-groep bij een significant hoger zwangerschapspercentage per jaar 
(53%) dan bij de basis-groep (31%). Met een toename van de kans op een 
meerlingzwangerschap nam de voorkeur voor IUI maar weinig af bij de basis- en 
midden-groep, met een gemiddeld geaccepteerd risico van 73% en 78% op 
een meerling zwangerschap, respectievelijk. Dit percentage was weer statistisch 
significant hoger in de eind-groep (83%).

Samenvattend, bij de start van IUI en na drie behandelcycli wilden de 
meeste paren de behandeling continueren. Na zes cycli verwachtten de paren 
zulke onrealistische zwangerschapskansen met IUI, dat doorgaan met de 
behandeling niet logisch was en IVF hun voorkeur kreeg. De kans op een meerling 
had nauwelijks invloed op de keuzes van de patiënt. Met deze uitkomsten zou 
rekening gehouden moeten worden in richtlijnen en patiënteninformatie.

In  HOOFDSTUK 5  presenteren wij een predictiemodel voor totaal fertilisatie 
falen (TFF) bij IVF bij mannelijke subfertiliteit.

De kans dat er geen eicellen bevrucht raken in een IVF cyclus, dus dat er 
TFF optreedt, is groot bij ernstige mannelijke subfertiliteit. Het is dus belangrijk om 
in deze gevallen de kans op fertilisatie falen te voorspellen bij IVF om een goede 
afweging tussen IVF en ICSI te kunnen maken. Het is echter nog niet duidelijk 
welke (sperma) factoren bij deze paren de grootste rol spelen bij de voorspelling 
van TFF.

Wij onderzochten retrospectief in een cohort van 892 paren die 1569 
IVF cycli ondergingen welke factoren een voorspellende waarde voor TFF 
hadden. De basis- karakteristieken werden verzameld en pre- en post-wash 
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TMC werden bepaald tijdens het OFO en op de dag van de follikelaspiratie. De 
AUC voor de pre-wash TMC tijdens het OFO was 0.72, hetzelfde als voor een 
combinatie van pre- en post-wash TMC. Ten tijde van de follikelaspiratie hadden 
de pre- en post-wash TMC een AUC van 0.73. Een predictiemodel gebaseerd 
op basiskarakteristieken (leeftijd van de man, IVF cyclusnummer, IVF indicatie 
en pre-wash TMC tijdens het oriënterend fertiliteitsonderzoek) had een AUC 
van 0.75: werd daar nog het aantal eicellen ten tijde van de follikelaspiratie aan 
toegevoegd, verbeterde de AUC naar 0.80.

De kans op zwangerschap verbeterde van 20% naar 26% per cyclus bij 
toe- name van de post-wash TMC. Bij analyse van de cycli zonder TFF, bleef de 
kans op zwangerschap stabiel op 30% per cyclus.

Dit onderzoek laat zien dat als er fertilisatie optreedt met IVF, de kans 
op zwangerschap niet afhankelijk is van de spermakwaliteit. De keuze voor IVF 
of ICSI kan gemaakt worden voor de start van de behandeling door gebruik te 
maken van een predictiemodel met basiskarakteristieken en pre-wash TMC. Als 
het model niet conclusief is, kan de keuze eventueel worden uitgesteld tot de 
dag van de follikelaspiratie omdat dan het aantal eicellen bekend is.

In  HOOFDSTUK 6  presenteren wij een predictiemodel voor de kans op een 
door- gaande zwangerschap na IVF bij mannelijke subfertiliteit.

Er werd een retrospectief cohort onderzoek uitgevoerd onder IVF 
patiënten met mannelijke subfertiliteit. De voornaamste uitkomstmaat was 
kans op een door- gaande zwangerschap. De basiskarakteristieken van de 
paren, inclusief de semenanalyse voor bewerking werden geincludeerd in een 
uni- en multivariabele analyse om zo een predictiemodel te bouwen (Model I). 
De waarde van toevoeging van de aan- of afwezigheid van ASA (Model II) en 
de post-wash TMC (Model III) werd geanalyseerd door de voorspelde kans op 
zwangerschap te vergelijken met de daad- werkelijke kans op zwangerschap.

In totaal werden 275 paren geincludeerd met mannelijke subfertiliteit 
die 473 IVF cycli ondergingen met een kans op een doorgaande zwangerschap 
van 19% per cyclus. Een predictiemodel met leeftijd van de vrouw, primaire 
of secundaire subfertiliteit, percentage progressief motiele spermatozoa, 
percentage normale morfologie, pre-wash TMC, bilaterale tuba pathologie, IUI 
in de voorgeschiedenis en IUI cyclus- nummer werd gebouwd (Model I). Als 
er geen predictiemodel zou zijn gebruikt, dat wil zeggen als de selectie van 
patiënten gebaseerd zou zijn op ons inclusiecriterium voor het onderzoek (post-
wash TMC), dan zou de kans op zwangerschap 19% per cyclus, 33% per paar 
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en de kans op TFF 12% per cyclus zijn geweest. Het aantal cycli dat zou moeten 
worden uitgevoerd voor één doorgaande zwangerschap (CNP) was 5.3. Voor 
Model I waren deze uitkomsten 28%, 58% and 10% respectievelijk, met een 
CNP van 3.6 cycli. Met Model II (Model I met de toevoeging van ASA) werd 
hetzelfde aantal zwangerschappen bereikt, maar in minder cycli en dus een 
hogere kans op zwangerschap per cyclus. In het scenario van Model II zou 71% 
van de paren die nu IVF hadden ondergaan, ICSI zijn geadviseerd.

Selectief gebruik van Model III (toevoeging van de post-wash TMC) in die 
ge- vallen waarin Model II IVF zou hebben geadviseerd, zou tot nog meer exclusie 
van paren hebben geleid (73%) zonder een duidelijke toename in de kans op een 
door- gaande zwangerschap. Meer dan 50% van de paren in ons centrum die 
normaal IVF ondergaan, zou op basis van deze modellen ICSI geadviseerd zijn.

Wij concluderen dan ook dat de huidige wijze van selectie van patiënten 
voor IVF of ICSI, door gebruik te maken van één semenparameter (post-wash 
TMC), niet efficiënt is. Een predictiemodel bestaande uit basiskarakteristieken 
en enkele se- menparameters kan de selectie van patiënten voor IVF verbeteren. 
Toevoeging van de aan- of afwezigheid van ASA aan het model kan de efficiëntie 
van Model I verbeteren. Toevoeging van de post-wash TMC leidt niet tot een 
verdere verbetering van het model. Deze nieuwe inzichten zouden moeten 
worden toegepast in de counseling van patiënten bij de keuze voor IVF of ICSI.

 HOOFDSTUK 7  laat onze ICSI resultaten zien bij mannen met maar enkele 
injecteerbare spermatozoa in het ejaculaat (virtuele azoospermie) op de dag van 
de follikelaspiratie.

Soms worden er geen motiele spermatozoa gevonden in het 
ejaculaat na reguliere semenanalyse en na bewerking op de dag van de 
follikelaspiratie tijdens een ICSI cyclus, een zogenaamde virtuele azoospermie. 
Om de zwangerschapskansen en het risico op afbreken van deze cycli door de 
afwezigheid van injecteerbare spermatozoa te beoordelen analyseerden wij alle 
ICSI cycli in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde in het Academisch 
Medisch Centrum van 1999-2009. Wij vergeleken drie groepen:

In groep A (mannen met virtuele azoospermie) werden op de dag van de 
follikelaspiratie geen motiele spermatozoa gevonden na reguliere semenanalyse 
en niet na bewerking; bij deze mannen werd daarna een intensieve sperma 
bewerking ver- richt waarbij druppels van het sediment van het ejaculaat 
uitvoerig werden onder- zocht op de aanwezigheid van spermatozoa. In groep 
B werden ook geen motiele spermatozoa gevonden na reguliere semenanalyse 
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op de dag van de follikelaspiratie maar wel tijdens de daaropvolgende 
spermabewerking. In groep C werden wel motiele spermatozoa gevonden na 
de reguliere semenanalyse op de dag van de follikelaspiratie. Uitkomst maten in 
de drie groepen waren het aantal cycli zonder injecteerbare spermatozoa, aantal 
geïnjecteerde eicellen, fertilisatie graad, percentage totaal fertilisatie falen, 
aantal teruggeplaatste embryo’s en het aantal doorgaande zwangerschappen. 
In totaal werden er 6499 ICSI cycli gestart, waarvan 6412 cycli resulteerden in 
een follikelaspiratie: 102 cycli in groep A, 145 cycli in groep B en 6170 cycli in 
groep C.

In groep A werden zeven cycli (7%) afgebroken vanwege de 
afwezigheid van injecteerbare spermatozoa. Dit kwam niet voor in groep B 
en C. Het gemiddelde aan- tal geïnjecteerde eicellen en de fertilisatie graad 
waren statistisch significant lager in groep A, 7.1 en 40% respectievelijk, in 
vergelijking met 8.5 en 60% voor groep B en 9.5 en 60% voor groep C (p=0.03 
and p<0.001). Er waren 19 doorgaande zwanger- schappen (19% per cyclus) in 
groep A versus 28 en 1253 in groep B en C (20% per cyclus in beide groepen) 
(p=0.43 en p = 0.38, respectievelijk).

Wij concluderen dat in ICSI cycli met virtuele azoospermie de kans 
klein is dat er geen injecteerbare spermatozoa te vinden zijn. Daarbij zijn de 
zwangerschapscijfers vergelijkbaar met de zwangerschapscijfers van de gehele 
ICSI populatie en is er dus nog steeds een indicatie voor ICSI met spermatozoa 
uit het ejaculaat bij mannen met een virtuele azoospermie.

In  HOOFDSTUK 8  bediscussiëren wij de resultaten van alle onderzoeken in dit 
proefschrift. 

Onze belangrijkste conclusie is dat predictiemodellen in combinatie 
met op maat gesneden behandelstrategieën, gebaseerd op de verschillende 
patiëntkarakteristieken, waarschijnlijk echte vooruitgang gaan betekenen in het 
verbeteren van het fertiliteitstraject, ook voor mannelijke subfertiliteit.
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