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Samenvatting

Samenvatting
Dit proefschrift rapporteert over de kosten-effectiviteit in de voortplantingsgeneeskunde. 
Ten eerste evalueerden we de methodologische kwaliteit van economische studies die in de 
voortplantingsgeneeskunde zijn gepubliceerd. Inzicht in de kwaliteit van de gepubliceerde 
economische analyses is belangrijk voor het op waarde schatten van de uitgevoerde 
onderzoeken en te beoordelen of deze studies van zodanige kwaliteit zijn dat ze kunnen 
worden gebruikt voor besluitvorming. Ten tweede hebben we de economische voordelen 
op lange termijn onderzocht van kinderen die verwekt zijn middels in vitro fertilisatie (IVF) 
in Nederland. Ten derde, evalueerden we diverse diagnostische en / of therapeutische 
onderwerpen in de voortplantingsgeneeskunde waarvan de kosten-effectiviteit nog onduidelijk 
was. We evalueerden de kosten-effectiviteit van de volgende onderwerpen: het testen voor 
tubapathologie, dosis individualisatie bij IVF behandeling met behulp van ovariële reserve 
testen, behandelingsstrategieën voor paren die zich presenteren met het polycysteus ovarium 
syndroom (PCOS) en niet zwanger zijn na zes ovulatoire cycli met Clomifeen Citraat (CC), 
voortplantingstechnieken voor mannelijke subfertiliteit aan de hand van de semenanalyse, 
enkele versus dubbele embryo terugplaatsing in IVF op basis van vrouwelijke leeftijd en de 
kosten-effectiviteit van het invriezen van eicellen op sociale indicatie.

Hoofdstuk 1
In hoofdstuk 1 beschrijven we de achtergrond van de economische evaluaties die we hebben 
uitgevoerd. We beschrijven dat het oriënterend fertiliteitsonderzoek en therapeutische 
interventies momenteel gebaseerd worden door studies gebaseerd op effectiviteit en 
meestal niet op kosten-effectiviteit. Vruchtbaarheidsbehandelingen starten meestal met 
behandelingen met lage kosten, zoals intra-uteriene inseminatie (IUI) en worden vervolgd 
door behandelingen met hoge kosten zoals IVF/ICSI. Het is de vraag of dit de meest kosten-
effectieve behandelingsstrategie is, aangezien verschillende oorzaken verantwoordelijk 
zijn voor subfertiliteit. Daarom kan de standaard route van behandelingen met lage kosten 
en lage technologie, naar hoge kosten en hoog technologische behandelingen niet de 
beste strategie zijn vanuit een kosten-effectiviteit oogpunt.

Hoofdstuk 2
In hoofdstuk 2 hebben we de methodologische kwaliteit van de economische analyses 
gepubliceerd op het gebied van de voortplantingsgeneeskunde beoordeeld. Inzicht in de 
kwaliteit van de economische analyses in de voortplantingsgeneeskunde is belangrijk voor 
de waardering van de uitgevoerde onderzoeken en om te beoordelen of deze onderzoeken 
kunnen worden gebruikt voor besluitvorming. Daarom voerden we een systematische 
review uit van de bestaande economische analyses in voortplantingsgeneeskunde. We 
scoorden systematisch alle artikelen volgens een checklist op basis van de beschikbare 
economische richtlijnen. We vonden dat er nog ruimte is voor verbetering in de kwaliteit 
van de economische evaluaties gepubliceerd in de voortplantingsgeneeskunde. Van de 
85 geëvalueerde artikelen gepubliceerd tussen 1997 en 2011, voldeed slechts één artikel 
aan alle kwaliteitscriteria. Het gemiddelde aantal criteria waaraan de studies voldeden 
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was 20 van totaal 30. Indien ten minste één auteur van een methodologische afdeling 
afkomstig was, was het aantal criteria waaraan de studie voldeed significant hoger. 
Kwaliteitsverbetering van de economische studies kan worden bereikt door duidelijke en 
transparante rapportage van het ontwerp (perspectief, tijdspad), alsook van de gebruikte 
waarden (kosten en kansen), de resultaten en de uitkomsten van de sensitiviteitsanalyse. 
Het begrijpen en adequaat toepassen van de methodologie van de kosten-
effectiviteitsanalyse en rapportage is van cruciaal belang voor onderzoekers, redacteuren 
en lezers om de resultaten correct te kunnen interpreteren. Omdat besluitvorming – voor 
zowel klinici als gezondheidszorgbeleidsmakers – gebaseerd moet zijn op hoog kwalittatief 
onderzoek, moeten onderzoekers in de voortplantingsgeneeskunde ernaar streven om de 
kwaliteit van economische studies te verbeteren.

Hoofdstuk 3
In hoofdstuk 3 evalueerden we of een kind dat door IVF is verwekt in Nederland 
resulteert in een positief belastingrendement op het einde van zijn leven. Eerdere 
studies uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden toonden 
positieve belastinginkomsten als gevolg van de investering van IVF, wat suggereert dat IVF 
een goed gebruik is van publieke middelen (Connolly et al., 2009; Connolly et al., 2008; 
Svensson et al., 2008). Daarom onderzochten we de economische kosten en baten die 
op lange termijn toe te schrijven zijn aan IVF-verwekte individuen in Nederland. Tevens 
hebben we gekeken of er een verschil is tussen de geboorte van een man of een vrouw. 
Volgens onze analyse was de netto contante waarde op het einde van het leven van IVF 
verwekte individuen negatief, voor zowel mannen als vrouwen. Hetzelfde geldt voor 
natuurlijk verwekte individuen in Nederland. Deze resultaten komen overeen met een 
analyse die in 1995 is uitgevoerd; deze analyse toonde ook een negatief rendement aan 
het einde van het leven (Bovenberg et al., 1999). Dit in tegenstelling tot de resultaten in 
de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. De verschillen tussen de landen 
kunnen worden verklaard door verschillen in belastingheffing, sociale uitkeringen en de 
arbeidsparticipatie. Dit is het eerste onderzoek dat een onderscheid maakt tussen mannen 
en vrouwen. In onze analyse hadden zowel mannen als vrouwen een negatief rendement 
op het einde van het leven, maar het negatieve rendement van vrouwen (- €123.177) is 
veel hoger in vergelijking met die van mannen (- €47.091). Dit kan deels worden verklaard 
door de lagere arbeidsparticipatie van vrouwen in vergelijking met mannen (CBS, Statistics 
Netherlands, 2010). En als vrouwen werken, is dit vaker in deeltijd. In vergelijking met 
mannen is het inkomen van vrouwen lager, wat resulteert in lagere baten doordat zij 
minder inkomstenbelasting en BTW betalen. (CBS, Statistics Netherlands, 2011) Een 
andere verklaring voor het verschil tussen mannen en vrouwen zijn de kosten van de 
gezondheidszorg. Tijdens het beroepsleven zijn de kosten ongeveer hetzelfde, maar vanaf 
het pensioen tot aan het einde van het leven, verbruiken vrouwen meer gezondheidszorg. 
Dit komt waarschijnlijk omdat vrouwen langer leven dan mannen en naarmate de leeftijd 
vordert hun zorgkosten sneller stijgen (National Institute for public health and the 
environment, 2008) Zoals gezegd, onze analyse toonde een negatief rendement op het 
einde van het leven, voor een gemiddeld individu die verwekt is middels IVF, voor zowel 
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mannen als vrouwen. Omdat een IVF individu niet tot een positief rendement leidt, kan de 
overheid besluiten om niet te investeren in IVF. Aan de andere kant, spontaan verwekte 
individuen geven ook een negatief rendement op het einde van het leven.

Hoofdstuk 4
In de meeste richtlijnen is de laatste stap van het vruchtbaarheidsonderzoek het testen 
van de doorgankelijkheid van de tubae met bijv. Hysterosalpingogram (HSG), diagnostische 
laparoscopie met tubatesten(DL). Er is echter geen overeenstemming over de soort test 
die als eerste gebruikt zou moeten worden en over de volgorde van de testen. In dit 
hoofdstuk worden de kosten en effectiviteit van verschillende invasieve diagnostische 
scenario’s voor de detectie van tubapathologie vergeleken. Hiervoor werd een kosten-
effectiviteitsanalyse uitgevoerd, waarbij gebruik werd gemaakt van een computer 
gesimuleerd cohort van subfertiele vrouwen. Zes diagnostische- en behandelscenario’s 
werden geanalyseerd, namelijk: [1] geen diagnostiek voor tubapathologie en geen 
behandeling. [2] geen diagnostiek en directe behandeling met IVF tot een maximum 
van 3 cycli. [3] geen diagnostiek en uitgestelde behandeling met IVF tot een maximum 
van 3 cycli. [4] hysterosalpingography (HSG) , met directe of uitgestelde behandeling 
met IVF afhankelijk van de diagnose (behandeling op maat). Vrouwen met bilaterale 
tubapahtologie op het HSG werden meteen behandeld, vrouwen met unilaterale of 
geen tubapathologie kregen de uitgestelde behandeling. [5] HSG en vrouwen met 
bilaterale tubapathologie ondergingen een diagnostische laparoscopie. Afhankelijk van 
de diagnose werd behandeling op maat toegepast. [6] diagnostische laparoscopie en 
behandeling op maat. De  uitkomstmaat was het cumulatief verwachte levend geborenen 
na drie jaar. Secundaire uitkomstmaten waren kosten per paar en de incrementele 
kosteneffectivititeitsratio (ICER). Voor een 30-jarige vrouw was het cumulatief aantal 
leven geborenen na drie jaar: 51,8%, 78,1%, 78,4%, 78,6% en 78,4% en de kosten per paar 
waren €0, €6.968, €5.063 €5.410 €5.405 en €6.163 voor respectievelijk scenario 1, 2, 3, 
4, 5 en 6. De ICER’s, in vergelijking met scenario 1 (referentiestrategie) waren €26.541, 
€19.046, €20.372, €20.150 en €23.184 voor respectievelijk scenario 2, 3, 4, 5 en 6. Uit 
sensitiviteitsanalyse bleek het model robuust over een breed scala van waarden voor 
de variabelen. De conclusie uit deze studie is dat invasieve diagnostische testen in het 
oriënterend fertiliteitsonderzoek niet kosten-effectief zijn.

Hoofdstuk 5
In hoofdstuk 5 hebben we de kosten-effectiviteit van dosis-individualisering aan de hand 
van de ovariële reserve geëvalueerd. We testten de volgende scenario’s in een beslismodel: 
[1] geen behandeling, [2] tot drie cycli IVF beperkt tot vrouwen tot de leeftijd van 41 
jaar en geen ovariële reserve testen, [3] tot drie cycli IVF met dosis-individualisering van 
gonadotropinen volgens ovariële reserve en [4] tot drie cycli IVF met ovariële reserve 
testen en uitsluiten van vrouwen met een verwachte lage respons na de eerste cyclus. Het 
scenario waarbij geen behandeling plaatsvond werd gebruikt als referentie. Het cumulatief 
aantal levend geborenen na 1 jaar was 9,0% in het geen behandeling scenario, 54,8% 
voor scenario 2, 70,6% voor scenario 3 en 51,9% voor scenario 4. Absolute kosten per 
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vrouw voor deze scenario’s waren €0, €6.917, €6.678 en €5.892 voor achtereenvolgens 
de scenario’s 1, 2, 3, en 4,. De incrementele kosten-effectiviteit ratio (ICER) voor scenario 
2, 3, en 4 waren €15.166, €10.837 en €13.743 per extra levend geborene. We vonden 
dat bij het aanpassen van de dosis gonadotrofinen volgens de ovariële reserve, het aantal 
levendgeborenen toenam en de kosten afnamen, in een model waarin een maximum van 3 
cycli van IVF werd aangeboden tot de vrouwelijke leeftijd van 45 jaar. In sensitiviteitsanalyse 
toonden we tevens aan dat indien de patiëntenpopulatie boven de 40 jaar verviervoudigt, 
het scenario van de dosis individualisering van gonadotrofinen volgens ovariële reserve 
rendabel blijft. Een beperking van deze analyse is dat de gegevens over de effectiviteit van 
de dosis individualisering op basis van ovariële reserve testen zijn gebaseerd op een kleine 
studie. (Popovic-Todorovic et al., 2003) Derhalve dient dit scenario getest te worden in een 
grotere populatie, met name in relatie tot de leeftijd van de vrouw.

Hoofdstuk 6
In hoofdstuk 6 evalueerden we de kosten-effectiviteit van verschillende behandelstrategieën 
voor vrouwen met het polycysteus ovarium syndroom (PCOS) die niet zwanger zijn na 6 
ovulatoire cycli met Clomiphene Citraat (CC). We evalueerden de volgende scenario’s: [1] 
drie cycli IVF [2] continueren van CC met zes cycli, gevolgd door drie cycli IVF [3] zes cycli 
met Gonadotrofinen en drie cycli IVF [4] twaalf cycli met Gonadotrofines en drie cycli IVF 
[5] voortzetting van CC met zes cycli, zes cycli van Gonadotrofines en drie cycli van IVF [6] 
continueren van CC met zes cycli, gevolgd door twaalf cycli met Gonadotrofines en drie cycli 
IVF. Het aantal cumulatief levend geborenen na twee jaar was 58%, 74%, 89%, 97%, 93% 
en 98% en de kosten per koppel waren €9.518, €7.530, €9.711, €9.764, €7.651 en €7.684 
voor scenario 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Scenario 2 had dus de laagste kosten. De extra kosten per 
extra levend geborene was voor scenario 5 €629 en voor scenario 6 €630. Onze studie 
toonde aan dat scenario 2 het goedkoopste behandelscenario was: continueren van CC 
met zes cycli, gevolgd door drie cycli IVF. Voortzetting van CC met 6 cycli, gevolgd door 6 
of 12 cycli met gonadotrofinen en 3 cycli IVF (scenario 5 en 6), is duurder, maar leidt ook 
tot een hogere kans op zwangerschap met een cumulatief aantal levend geborenen van 
93% versus 98%. Of deze scenario’s worden beschouwd als kosten-effectief is afhankelijk 
van de willingness to pay per extra levend geborene. Aangezien niet alleen het krijgen van 
een levend geborene, maar ook de tijd tot zwangerschap een belangrijke factor is, hebben 
we ook dit effect onderzocht. De tijd tot zwangerschap had geen effect op onze conclusies 
vanuit het oogpunt van kosten-effectiviteit. De belangrijkste beperking van dit onderzoek 
was dat er geen gegevens over langdurige behandeling beschikbaar zijn voor paren die niet 
zwanger zijn na behandeling met 6 cycli Clomiphene Citraat. Daarom is het essentieel dat 
onze aannames in een gerandomiseerde gecontroleerde studie worden gekwantificeerd. 

Hoofdstuk 7
In hoofdstuk 7 evalueerden we de kosten-effectiviteit van vruchtbaarheidsbehandelingen 
voor paren met mannelijke subfertiliteit volgens semenkwaliteit. We evalueerden drie 
behandelingen, IUI met en zonder gecontroleerde ovariële stimulatie (COH), IVF en ICSI. 
We vergeleken een cyclus IUI-COH met een cyclus IVF, een cyclus IUI zonder COH met 

166



Samenvatting

een cyclus IVF en een cyclus IVF met een cyclus ICSI. Het model dat een cyclus IUI-COH 
vergeleek met een cyclus IVF, liet zien dat de kosten per levend geborene lager waren voor 
IUI-COH in vergelijking met IVF als de VCM (volume x concentratie x het percentage motiele 
spermatozoa) boven de 3 miljoen was. IVF was altijd effectiever en duurder dan IUI-COH. 
De extra kosten per levend geborene (ICER) varieerde van €12.260 voor een VCM van 0,1 
miljoen tot €15.296 voor een VCM van 10 miljoen. Of IVF wordt beschouwd als kosten-
effectief in vergelijking tot IUI-COH is afhankelijk van de willingness to pay per extra levend 
geborene. Het model dat een cyclus van IUI zonder stimulatie vergeleek met een   cyclus IVF, 
bleek onrealistische resultaten te geven. Het model dat een cyclus IVF vergeleek met een 
cyclus ICSI, liet zien dat indien de VCM boven de 3 miljoen lag, IVF lagere kosten per levend 
geborene had en onder de 3 miljoen ICSI lagere kosten per levend geborene had. ICSI was 
altijd duurder en effectiever, de extra kosten per leven geborene varieerden van €4.598 tot 
€4.873.646. Of ICSI wordt beschouwd als kosten-effectief is afhankelijk de willingness to 
pay per extra levend geborene. Sensitiviteitsanalyse veranderde onze conclusies niet. Ook 
het vergelijken van zes cycli van IUI-COH met drie cycli van IVF had geen invloed op onze 
conclusies. Daarom is de keuze voor IVF in plaats van IUI en ICSI in plaats van IVF afhankelijk 
van de willingness to pay per extra levend geborene. Als alleen de kosten per levend geborene 
in beschouwing worden genomen, is boven een VCM van 3 miljoen IUI minder kostbaar dan 
IVF en onder een VCM van 3 miljoen is ICSI minder kostbaar dan IVF. De effectiviteit moet 
nog in een grote gerandomiseerde gecontroleerde studie worden bevestigd.

Hoofdstuk 8
In hoofdstuk 8 evalueerden we een beleid van enkele (SET) versus dubbele (DET) 
embryo terugplaatsing om meerlingen te verminderen met behoud van redelijke 
zwangerschapkansen tegen redelijke kosten. Enkele embryo terugplaatsing in 
geselecteerde groepen vrouwen wordt bepleit als het enige effectieve middel voor het 
verlagen meerlingzwangerschappen. Het belangrijkste doel van deze studie was om te 
evalueren tot welke leeftijd SET kosten-effectief is. We evalueerden de kosten en de 
effectiviteit van enkele embryo terugplaatsing met een ingevroren-ontdooide enkele 
embryo terugplaatsing in vergelijking met dubbele embryo terugplaatsing. Daarbij hebben 
we gekeken naar verschillende vrouwelijke leeftijdsgroepen. Onze studie toonde aan dat 
enkele embryo terugplaatsing met een ingevroren-ontdooide embryo terugplaatsing 
kosten-effectief is bij vrouwen tot 32 jaar in vergelijking met DET. Bij vrouwen van 32 jaar 
of ouder is dubbele embryo terugplaatsing effectiever dan SET, maar ook duurder. De 
incrementele kosten-effectiviteitsratio (ICER), de extra kosten per levend geborene voor 
vrouwen van 32 jaar was €50.348. De ICER nam snel af met toenemende vrouwelijke 
leeftijd, resulterend in een ICER van €54 op de leeftijd van 43. Of enkele of dubbele embryo 
terugplaatsing moet worden uitgevoerd bij vrouwen van 33 jaar of ouder is afhankelijk 
van de willingness to pay voor een extra kind. Deze studie is de eerste studie naar de 
kosten-effectiviteit van enkele embryo terugplaatsing waarbij leeftijd is opgenomen als 
een continue variabele. Onze belangrijkste beperking was dat alle model parameters 
gebaseerd zijn op cohort-gegevens en niet op gerandomiseerde gecontroleerde studies. 
Omdat studies die enkele embryo terugplaatsing met een ingevroren en ontdooide 
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enkele embryo terugplaatsing versus dubbele embryo terugplaatsing vergelijken niet zijn 
uitgevoerd bij vrouwen tussen 36 en 43 jaar, zijn cohortgegevens momenteel het best 
beschikbare bewijs. We vonden dat het terugplaatsingsbeleid een grote invloed heeft op 
de kosten, de effectiviteit en met ongunstige resultaten als gevolg van de behandeling. De 
kosten-effectiviteit was afhankelijk van de leeftijd van de vrouw en de willingness to pay. 
Uiteraard zullen onze conclusies bevestigd moeten worden in een groot gerandomiseerd 
klinisch onderzoek om te evalueren welke terugplaatsingsbeleid echt (kosten) effectief is.

Hoofdstuk 9
In hoofdstuk 9, evalueerden we de kosten-effectiviteit van het invriezen van eicellen op 
sociale indicatie. We evalueerden de kosten en de gevolgen van eicellen invriezen vergeleken 
IVF behandeling. Onze studie toonde aan dat het invriezen van eicellen op de leeftijd van 35 
kosten-effectief is indien minimaal 61% van de vrouwen haar eicellen ophaalt en men bereid 
is om €19.560 per extra levende geboorte (WTP) te betalen in vergelijking met onze referentie 
strategie, IVF. Indien het invriezen van eicellen op de leeftijd van 35 en het weer ophalen op 
de leeftijd van 40 vergeleken wordt met geen behandeling, zijn de extra kosten per levend 
geborene €31.339. Indien de referentie strategie gewijzigd wordt naar de geen behandeling 
strategie, zijn de extra kosten per levend geborene €30.091 voor het invriezen van de eicellen 
en €47.874 voor IVF op de leeftijd van 41. Indien de referentiestrategie geen behandeling 
is, is het invriezen van eicellen kosteneffectiever dan IVF. De voornaamste beperking van 
deze studie is dat gegevens over natuurlijke conceptie van vrouwen van 40 jaar of ouder 
beperkt zijn. De berekende zwangerschapskansen komen mogelijk niet precies overeen met 
de ‘echte’ zwangerschap van vrouwen van 40 jaar of ouder, maar onze sensitiviteitsanalyses 
toonden aan dat, zelfs met een hogere of lagere spontane zwangerschapskans, de conclusies 
hetzelfde bleven. Ook gegevens over de rendementen na het invriezen eicellen zijn beperkt, 
de meeste van de gepubliceerde documenten gebruikten gegevens van bevroren eicellen van 
subfertiele vrouwen (Antinori et al., 2007;. Chian et al., 2009;. Kuwayama et al., 2005;. Noyes 
et al., 2009, Yoon et al., 2003). De vrouwen in ons hypothetische cohort waren niet subfertiel, 
maar vrouwen van onbewezen vruchtbaarheid. Dit kan leiden tot een onderschatting van de 
zwangerschapskansen, maar wij geloven dat deze potentiële onderschatting uitgebalanceerd 
wordt door de potentiële daling van de kwaliteit en kwantiteit van de eicellen na invriezen 
of ontdooien. Onze studie laat zien dat het invriezen van eicellen resulteert in hogere 
geboortecijfers in vergelijking met IVF of natuurlijke bevruchting zonder verdere behandeling, 
maar ook duurder is. De extra kosten per levend geborene zal afnemen indien vrouwen de 
ingevroren eicellen later in hun leven ophalen. Indien vrouwen de eicellen op jongere leeftijd 
ophalen nemen de extra kosten per levend geborene toe, aangezien vrouwen op jongere 
leeftijd nog een hoge kans op spontane zwangerschap.

Hoofdstuk 10
Dit hoofdstuk bevat een algemene bespreking van de bevindingen en bevat aanbevelingen 
voor toekomstig onderzoek.
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