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NeDerLANDse sAmeNVAttiNG

De voortplantingsgeneeskunde heeft als doel subfertiele paren te helpen, vanwege 
het feit dat het niet kunnen krijgen van kinderen veel stress en een hoge psychische 
last met zich mee kan brengen. Helaas moeten er binnen de voortplantingsgenees-
kunde veel klinische beslissingen worden genomen zonder dat deze wetenschappelijk 
onderbouwd zijn. Zonder wetenschappelijke onderbouwing is het onmogelijk om 
begeleiding te bieden. 

Data over effectiviteit van behandelingen kan via verschillende wetenschappelijke 
onderzoeksmethodes worden verkregen; bijvoorbeeld middels een case report of 
gerandomiseerde studies met controlegroep (RCT’s). De keuze voor een specifieke 
methode hangt af van de onderzoeksvraag en de a priori-kans dat de te onderzoeken 
behandeling effect heeft. De moderne voortplantingsgeneeskunde begon met een 
overtuigende observationele n=1 studie. Op 25 juli 1978 is Louise Brown geboren, de 
eerste IVF baby ter wereld. Haar moeder, Lesley Brown, onderging een behandeling 
die we later hebben leren kennen als in vitro fertilisatie (IVF), vanwege het feit dat 
ze onvruchtbaar was nadat haar beschadigde eileiders chirurgisch waren verwijderd. 
Nadat dit succes werd gevolgd door meerdere succesvolle pogingen bij dezelfde soort 
patiënten is IVF een gevestigde behandeling geworden in de klinische praktijk. 

Baanbrekende ontwikkelingen als deze zijn zeldzaam. Vaker is er echter sprake van een 
klein verschil tussen het beloop van de ziekte na behandeling en het natuurlijke be-
loop van de ziekte. Deze verschillen kunnen worden uitgedrukt als signaal-ruis ratio’s 
waar het signaal het beloop van de ziekte na behandeling weergeeft en de ruis het 
natuurlijke beloop van de ziekte. 

Een voorbeeld van een kleine signaal-ruis ratio zijn de zwangerschapskansen na IVF bij 
paren met  onverklaarde subfertiliteit, gezien het feit dat deze paren ook nog spontaan 
zwanger kunnen worden en IVF geen 100% kans op zwangerschap geeft. In dit geval 
zijn RCT’s nodig om effectiviteit van behandelingen te bestuderen. De Cochrane Col-
laboration, in ons specialisme de Cochrane Gynaecology and Fertility Group, verzamelt 
vergelijkende data vanuit RCT’s op een systematische en gestandaardiseerde manier. 
Het probleem hiermee is dat de meeste Cochrane reviews concluderen dat er onvol-
doende of beperkt bewijs is voor effectiviteit en dat er meer onderzoek nodig is. Dit 
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betekent dat het onderzoek dat we tot dusver verrichten niet voldoende bijdraagt aan 
het bereiken van een van de belangrijkste doelen: de geneeskunst ondersteunen met 
betrouwbare wetenschappelijke data. 

In dit proefschrift, ‘Randomized Controlled Trials in Reproductive Medicine – Disclosing 
the Caveats’,  belichten we enkele belangrijke kanttekeningen bij de rapportage van 
RCT’s in de voortplantingsgeneeskunde die gerelateerd zijn aan factoren die kunnen 
leiden tot wetenschappelijke verspilling: het stellen van onderzoeksprioriteiten, de 
keuze voor een onderzoeksopzet, het rapporteren van uitkomstmaten en toegang tot 
complete informatie over de RCT’s. Daarnaast bespreken we verschillende methoden 
om de wetenschap te optimaliseren, resulterend in betrouwbaar bewijs en geïnfor-
meerde keuzes voor paren die hulp zoeken vanwege verminderde vruchtbaarheid. 

Hoofdstuk 2 expliceert een gedachtegang die gebruikt kan worden om te bepalen 
onder welke omstandigheden het ethisch verantwoord is om een RCT te verrichten. 
We diepen de achtergrond uit van het concept equipoise, een concept dat gebruikt 
wordt om het doen van een RCT te onderbouwen. We bespreken dat de interactie 
tussen pathofysiologische mechanismen en observationele data van groot belang is 
om te bepalen of er sprake is van equipoise of niet. We schetsen drie scenario’s met 
als kernbegrip de aanwezigheid van biologische plausibiliteit achter het effect van een 
behandeling. Als biologische plausibiliteit is aangetoond zijn een aantal observaties 
van effectiviteit voldoende om als bewijs te dienen voor de effectiviteit van een 
behandeling. Als de biologische plausibiliteit afwezig is, is de a priori-kans dat deze 
behandeling effectief is dusdanig laag dat het onwaarschijnlijk is dat er een verschil 
wordt gevonden door het verrichten van een RCT. Dit soort trials moet niet gedaan 
worden. Als de biologische plausibiliteit onzeker is hangt het af van de observaties 
van het effect van de behandeling die tot dat moment gedaan zijn of een RCT zinvol 
is. Laten deze observaties geen of een positief effect zien, dan zijn we in equipoise. In 
dit scenario moeten behandelingen worden onderworpen aan een RCT om bewijs van 
effectiviteit te leveren. Door het volgen van deze gedachtegang kunnen onderzoekspri-
oriteiten beter worden gesteld en kan voorkomen worden dat er trials uitgevoerd 
worden waarvan op voorhand al duidelijk is dat ze geen toegevoegde waarde hebben. 

In hoofdstuk 3 onderzochten we of gerandomiseerde klinische trials naar in vitro 
fertilisatie (IVF), intra-uteriene inseminatie (IUI) en ovulatie inductie (OI) zijn ontwor-
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pen om cumulatieve zwangerschapskansen te evalueren door te rapporteren over 
multipele behandelcycli.  Cijfers over deze kansen zijn relevant voor klinische besluit-
vorming, omdat, net als bij natuurlijke zwangerschappen, in de medisch geassisteerde 
voortplanting de zwangerschapskansen stijgen door het doorlopen van meerdere 
cycli. Zwanger worden kost tijd. 

We verzamelden trials naar medisch geassisteerde voortplanting die in de periodes 
1999-2000, 2004-2005, 2009-2010 en 2013-2014 werden gepubliceerd in 11 peer-
review tijdschriften. We includeerden 253 trials, 196 over IVF, 37 over IUI en 20 over 
OI. Van deze 253 trials waren er 48 (19%) die meerdere behandelcycli rapporteer-
den. Het rapporteren van multipele behandelcycli werd significant vaker gedaan in 
trials over IUI en OI in vergelijking met trials over IVF. Onze analyse laat zien dat de 
meerderheid van de gerandomiseerde klinische trials, met name die naar IVF, niet 
rapporteerden over cumulatieve zwangerschapskansen. De klinische significantie van 
deze trials is beperkt en voegt dus weinig toe aan de wetenschappelijke onderbouwing 
van de geneeskunst. 

In hoofdstuk 4 presenteren we een review van de RCT’s over voortplantingsgenees-
kunde opgenomen in Cochrane reviews gepubliceerd tot december 2012. Om de 
registratie van de uitkomst van vruchtbaarheidsbehandelingen te verbeteren heeft 
de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) in 2003 de 
aanbeveling gedaan om te rapporteren over ‘levend geboren eenling’ als uitkomst-
maat. Daarnaast is ook de aanbeveling gedaan om cijfers over neonatale en maternale 
uitkomsten te rapporteren. We evalueerden of de RCT’s opgenomen in de Cochrane 
reviews deze aanbeveling opvolgen. Gezien het feit dat de aanbeveling is gedaan in  
2003, vergeleken we de trials gepubliceerd voor- en na 1-1-2004. We identificeerden 
910 RCT’s waarvan er 182 (20%) rapporteerden over ‘levend geboren eenling’, 19% 
voor 1-1-2004 en 22% na 1-1-2004. ‘Levend geboren eenling’ was de primaire uit-
komstmaat in 68 RCT’s (7.4%). Slechts 44 RCT’s (4.8%) rapporteerden over neonatale 
uitkomst en 52 RCT’s (5.7%) rapporteerden over maternale uitkomsten. We conclu-
deerden dat de aanbeveling van ESHRE over het gebruik van ‘levend geboren eenling’ 
als uitkomstmaat niet is geïmplementeerd en dat de inspanningen om de registratie 
te verbeteren geen meetbaar effect hadden. Neonatale en maternale uitkomsten 
worden in de minderheid van de studies gerapporteerd.
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In hoofdstuk 5 overdenken we wat de meest relevante primaire uitkomstmaat is 
voor RCT’s in de voortplantingsgeneeskunde.  We zijn het eens met de aanbeveling 
van ESHRE dat ‘levend geborene’ het doel is van de klinische praktijk, echter er zijn 
meerdere argumenten waarom ‘doorgaande zwangerschap’ het meest geschikt is om 
te gebruiken als primaire uitkomstmaat. Ten eerste, de incidentie van de ‘doorgaande 
zwangerschap’ ligt hoger dan die van ‘levend geborene’, waardoor kleinere onder-
zoeksgroepen nodig zijn. Ten tweede, interim analyses kunnen 6 maanden eerder 
verricht worden. Deze twee consequenties van het gebruik van ‘doorgaande zwanger-
schap’ als primaire uitkomstmaat zorgen ervoor dat resultaten eerder beschikbaar 
worden en dat de futiliteit getest kan worden voordat alle patiënten geïncludeerd 
zijn. Ten derde, het optreden van een ‘doorgaande zwangerschap’ wordt in verge-
lijking met ‘levend geborene’ minder beïnvloed van buitenaf, waardoor verschillen 
beter verklaard kunnen worden door het effect van de vruchtbaarheidsbehandeling. 
En ten vierde, ‘doorgaande zwangerschap’ is een pure effectiviteitsmaat en wordt 
minder beïnvloed door veiligheidsissues. Deze twee consequenties van het gebruik 
van ‘doorgaande zwangerschap’ als primaire uitkomstmaat zullen resulteren in een 
nauwkeuriger schatting van het behandeleffect. Tot slot, ‘doorgaande zwangerschap’ 
als primaire uitkomstmaat in vergelijking met ‘levend geboren eenling’ negeert niet de 
wens van paren die graag een tweeling krijgen opdat ze direct een gezin hebben met 
twee kinderen. 

We concluderen dat ‘doorgaande zwangerschap’ de beste keus is als primaire uit-
komstmaat. Het zal uniformiteit in toekomstige RCT’s verbeteren en ervoor zorgen dat 
vergelijkende wetenschappelijke data beter geïnterpreteerd kan worden.

In hoofdstuk 6 breiden we onze gedachten over de uitkomstmaten van RCT’s binnen de 
voortplantingsgeneeskunde verder uit. Er lijkt een trend gaande waarin effectiviteit en 
veiligheid in één uitkomst worden gecombineerd. Een voorbeeld hiervan is ‘gezonde 
levende, a terme geboren eenling’. Effectiviteit van een behandeling verwijst naar de 
kans op het krijgen van een kind, de veiligheid verwijst naar de eventueel nadelige 
effecten van diezelfde behandeling. Er zijn meerdere argumenten waarom die twee 
aspecten niet kunnen worden gecombineerd in één uitkomstmaat. Ten eerste, effec-
tiviteit en nadelige effecten zijn in ons specialisme gerelateerd aan twee entiteiten: 
moeder en kind. Een gecombineerde uitkomstmaat zoals ‘gezonde levende, a-terme 
geboren eenling’ suggereert dat veiligheid wordt meegenomen, maar negeert de 
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veiligheid van de moeder. Ten tweede, het combineren van effectiviteit en veiligheid 
negeert het feit dat deze twee moeilijk te bepalen zijn in dezelfde trial. Effectiviteit van 
een behandeling kan het beste onderzocht worden in een RCT. Er zijn grote verschillen 
tussen de prevalentie van effectiviteit- en veiligheid-uitkomsten en de meeste RCT’s 
hebben te weinig power om een verschil in de nadelige uitkomsten aan te tonen ge-
zien het feit dat die minder voorkomen dan de uitkomsten van effectiviteit. Ten derde, 
patiënt en dokter kunnen een ander idee hebben over de waarde van veiligheid in 
hun besluitvorming omtrent een behandeling. Het combineren van effectiviteit en 
veiligheid in een eendimensionale uitkomstmaat belemmert accurate evaluatie van 
behandelingen in de voortplantingsgeneeskunde. Separaat onderzoeken van effectivi-
teit en veiligheid zal het proces van klinische besluitvorming optimaliseren.

In hoofdstuk 7 onderzochten we of de problemen rondom de keuze van uitkomstma-
ten leidt tot selectieve uitkomstrapportage in RCT’s over IVF en intracytoplasmatische 
sperma injectie (ICSI), en of dit samenhangt met sponsoring. Selectieve uitkomstrap-
portage is een vorm van bias welke veroorzaakt kan worden door de keus van de 
primaire uitkomstmaat en het rapporteren van een selectie van de uitkomsten van 
een RCT. 

We hebben systematisch gezocht naar RCT’s over IVF en ICSI, gepubliceerd tussen 
januari 2009 en maart 2016 met behulp van MEDLINE, EMBASE, CENTRAL en PubMed. 
We analyseerden 415 RCT’s. Voor onze primaire analyse hebben we 235 RCT’s die niet 
rapporteerden over sponsoring buiten beschouwing gelaten. Van de 180 geïncludeerde 
RCT’s rapporteerden 7 RCT’s geen primaire uitkomstmaat en 107 van de overgebleven 
173 RCT’s (62%) rapporteerden over een surrogaat primaire uitkomstmaat, zoals de 
hoeveelheid verkregen eicellen. Van de 114 RCT’s die geregistreerd waren in een trial 
register, gaven 21 RCT’s (18%) in hun manuscript andere primaire uitkomstmaten op 
dan in de registers vermeld. Deze bevindingen duiden op selectieve uitkomstrappor-
tage. We hebben geen relatie gevonden met sponsoring. Om verspilling, veroorzaakt 
door selectieve uitkomstrapportage, te verminderen moeten primaire uitkomstmaten 
vooraf worden vastgelegd en om klinische vraagstukken te kunnen beantwoorden 
moeten klinische primaire uitkomstmaten gekozen worden. 

Hoofdstuk 8  geeft de consistentie en kwaliteit weer van de informatievoorziening 
op websites van fertiliteitsklinieken in Europa, aangesloten bij ESHRE. Buiten het feit 
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dat onderzoekers en clinici goed geïnformeerd moeten worden hebben ook patiënten 
recht op volledige en accurate informatie. Internet is de meest gebruikte informatie 
bron voor subfertiele paren.

We hebben 221 websites onderzocht. We analyseerden de algehele kwaliteit van 
de informatie op de websites, inclusief de informatie over vruchtbaarheidsbehan-
delingen. Hiervoor gebruikten we de Health on the Net (HON) principes. Daarnaast 
analyseerden we de consistentie van het rapporteren van succespercentages. Uit de 
HON code evaluatie bleek dat de algehele kwaliteit van de informatie en de informatie 
over vruchtbaarheidsbehandelingen zeer divers en niet uniform was. 55% Van de 
websites rapporteerden over succespercentages, waarbij gebruik werd gemaakt van 
8 verschillende noemers en 5 verschillende delers. De meeste websites voegden wel 
een opmerking toe over de interpretatie van deze succespercentages. Gezien het feit 
dat het internet zo belangrijk is als informatiebron voor subfertiele paren zijn we van 
mening dat ESHRE een richtlijn zou moeten opstellen voor de websites van fertiliteits-
klinieken in Europa.

imPLicAties Voor De toeKomst 

In de voortplantingsgeneeskunde kunnen RCT’s ons helpen om de beste interventies 
en strategieën te identificeren om subfertiele paren te assisteren. Echter, de RCT’s die 
we tot dusver verrichten brengen ons geen betrouwbare wetenschappelijke data die 
de voortplantingsgeneeskunde onderbouwt. In dit proefschrift belichtten we de kant-
tekeningen aangaande RCT’s in de voortplantingsgeneeskunde die door onderzoekers 
zelf kunnen worden beïnvloed en we bediscussieerden verschillende methoden om de 
wetenschap te optimaliseren, resulterend in betrouwbaar bewijs en geïnformeerde 
keuzes. 

Gebaseerd op deze discussies doen we de volgende aanbevelingen aan klinische on-
derzoekers: Ten eerste, verricht alleen RCT’s wanneer er equipoise bestaat, gebaseerd 
op het concept dat we beschreven in hoofdstuk 2. Dit zal helpen met het stellen van 
onderzoeksprioriteiten en het voorkomen van het uitvoeren van trials waarvan op 
voorhand al duidelijk is dat ze geen toegevoegde waarde hebben. Ten tweede, zwan-
ger worden kost tijd; analyseer daarom cumulatieve zwangerschapskansen en meer-
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dere cycli in een duidelijk gedefinieerde tijdsperiode wanneer u RCT’s over medisch 
geassisteerde voortplantingsgeneeskunde uitvoert.  Ten derde, creëer uniformiteit 
in de keus voor primaire uitkomstmaten om data-pooling mogelijk te maken. Over-
weeg doorgaande zwangerschap als de meest geschikte primaire uitkomst maat voor 
RCT’s binnen de voortplantingsgeneeskunde. Ten vierde, voer separaat onderzoek uit 
naar effectiviteit en veiligheid van behandelingen om de klinische besluitvorming te 
bevorderen en weeg de effectiviteit en veiligheid af aan de hand van de waarde die 
de clinicus en patiënt eraan geven. Ten vijfde, registreer op voorhand de primaire en 
secundaire uitkomstmaten die van klinische waarde zijn om selectieve uitkomstrap-
portage te voorkomen en om het interpreteren van data te bevorderen. Tot slot, 
creëer transparante en consistente online patiënten informatie.

In lijn met de kanttekeningen besproken in dit proefschrift zijn er nog enkele ontwik-
kelingen die hier besproken dienen te worden. 

Een van de internationale initiatieven om klinisch onderzoek te optimaliseren is het 
CONSORT initiatief (Begg et al., 1996). CONSORT staat voor Consolidated Standards 
of Reporting Trials en is ontwikkeld om de problemen rondom het niet-adequaat rap-
porteren van RCT’s te verbeteren. Er zijn recentelijk verscheidene initiatieven geweest 
om de CONSORT richtlijn aan te passen aan specifieke medische specialismen. Voor de 
verloskunde is CONSORT-OB voorgesteld, met meer dan 30 aanpassingen aan de hui-
dige richtlijn (Chauhan et al., 2013). Binnen de voortplantingsgeneeskunde is IMPRINT 
voorgesteld, specifiek gericht op het verbeteren van de rapportage van voor- en nade-
len van vruchtbaarheidsbehandelingen (Harbin Consensus Working Group, 2014). Er 
wordt aanbevolen dat ‘levend geborene’  of ‘cumulatieve kans op levend geborene’ de 
voorkeur geniet als primaire uitkomstmaat en er wordt voorgesteld om de verandering 
in kwaliteit van RCT’s die deze aangepaste richtlijn kan veroorzaken te onderzoeken. 
Tot dusver is er nog niet geëvalueerd of de aanbevelingen worden opgevolgd. 

Een ander, meer recent, internationaal initiatief, is het Core Outcomes in Women’s 
Health (CROWN) initiatief. Het wordt geleid door redacteuren van medische tijd-
schriften en heeft als doel om de rapportage van uitkomsten in het onderzoek naar 
de gezondheid van vrouwen te harmoniseren (Kahn, 2014). Dit doen ze door het sa-
menstellen van standaard-sets van belangrijke uitkomsten. Het ontwikkelen van deze 
standaard-sets is een tijdrovend proces, waarbij professionals uit de gezondheidszorg 
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maar ook patiënten betrokken worden. Een aantal standaard-sets zijn al ontwikkeld, 
maar nog niet voor de voortplantingsgeneeskunde. 

Het betrekken van patiënten bij de ontwikkeling van deze standaard-sets is gerela-
teerd aan zorg waarin de patiënt centraal staat. Het luisteren naar hun voorkeuren 
en behoeftes is erg belangrijk voor patiënten met vruchtbaarheidsproblemen, gezien 
het feit dat verminderde vruchtbaarheid veel stress en een hoge psychische last met 
zich mee kan brengen (Verhaak et al., 2007, Wirtberg et al., 2007). Dit betekent dat 
gepersonaliseerde uitkomsten moeten worden gebruikt waarin de patiënt centraal 
staat (Huppelschoten et al., 2015). Wat deze uitkomsten ook gaan opleveren, de basis 
van de zorg waarin de patiënt centraal staat zal altijd blijven bestaan uit betrouwbare 
wetenschappelijke data over de effectiviteit van behandelingen. 

Naast alles wat we tot dusver bespraken, is er een meer structureel probleem dat min-
der makkelijk te beïnvloeden is door welwillende en gemotiveerde onderzoekers. Het 
werven van patiënten voor deelname aan RCT’s wordt iedere dag moelijker. Vanwege 
het feit dat steeds meer informatie online beschikbaar is, hebben patiënten voordat ze 
een arts bezoeken vaak al besloten welke behandeling het meest geschikt voor hen is. 

In Nederland is er recentelijk een RCT gestart waarin het effect van IVF bij vrouwen 
ouder dan 38 jaar met onverklaarde verminderde vruchtbaarheid wordt vergeleken 
met een afwachtend beleid (geregistreerd NTR5484). Desondanks wordt er in zie-
kenhuizen die niet mee doen aan dit onderzoek IVF aangeboden aan deze patiënten. 
Vrouwen die zelf hebben besloten dat ze IVF willen, gaan op zoek naar een kliniek die 
IVF aanbiedt en zullen hierdoor niet meedoen aan het onderzoek. Het zelfde geldt 
voor een Nederlands onderzoek naar het effect van IUI bij onverklaarde verminderde 
vruchtbaarheid in vergelijking met een afwachtend beleid (geregistreerd NTR5599). 

Een heel ander verhaal is de ‘TUI trial’ in Nieuw Zeeland, waarin ook het effect van IUI 
bij onverklaarde verminderde vruchtbaarheid wordt vergeleken met een afwachtend 
beleid (geregistreerd ACTRN 12612001025820). In Nieuw Zeeland is het beleid anders 
dan in ons land. Fertiliteitsklinieken waarvan de zorg wordt vergoed behandelen paren 
pas na vijf jaar subfertiliteit. Deelname aan een onderzoek waarin IUI wordt vergeleken 
met een afwachtend beleid voordat ze toegelaten worden tot een fertiliteitskliniek, is 
een aantrekkelijke optie. Daarnaast is het door de geografische ligging van het land 
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voor de meeste paren geen optie om voor een behandeling op kortere termijn naar 
fertiliteitsklinieken in het buitenland uit te wijken.

Aan de andere kant speelt dat artsen niet graag randomiseren. Austin Bradford Hill 
was in 1951 de eerste die dit beschreef. Als belangrijkste oorzaak werd genoemd dat 
ze het belang er niet van in zagen, maar ook ethische redenen speelden hierbij een 
rol (Bradford Hill, 1951). Deze houding ten aanzien van randomiseren is nauwelijks 
veranderd. In het geval van het randomiseren tussen IUI en afwachtend beleid geven 
clinici aan dat ze bij voorbaat denken dat patiënten toch niet mee willen doen. Daar-
naast maken ze zich zorgen dat patiënten naar een andere kliniek zullen uitwijken 
(ongepubliceerde data uit een NVOG enquête). Het geld-gedreven fenomeen dat 
nieuwe technieken binnen de voortplantingsgeneeskunde worden ingevoerd zonder 
bewijs van effectiviteit, door te beweren dat het niet ethisch is om deze veelbelovende 
technieken bij de patiënten weg te houden, helpt hierbij niet (Evers, 2015). We hebben 
allemaal ‘first do no harm’ beloofd, maar hoe kunnen we zeker zijn dat we patiënten 
geen kwaad doen als er geen betrouwbaar bewijs is van effectiviteit en veiligheid? 

Gerandomiseerde studies met controlegroep zijn essentieel voor wetenschappelijk 
onderbouwde geneeskunst, maar het werven van patiënten blijft een structureel 
probleem. Ons, maar ook ander onderzoek laat zien dat artsen om wat voor reden 
dan ook niet in staat zijn om op een efficiënte manier betrouwbaar bewijs te leveren 
binnen de voortplantingsgeneeskunde. 

In Nederland zijn er verschillende instituten zoals de Patiëntenfederatie Nederland, 
ZonMW, Zorg Instituut Nederland (ZIN), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Santeon en 
de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) die een belangrijke 
rol hebben in de volksgezondheid. Tot dusver zijn de problemen die we beschrijven 
grotendeels ontsnapt aan hun aandacht. Klinisch onderzoek en innovaties zullen hun 
doelen niet bereiken tenzij deze instituten hun krachten bundelen en de gezondheids-
zorg zo inrichten dat randomiseren de norm is. 
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