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ALGEMENE DISCUSSIE

Intra-uteriene inseminatie (IUI) is een eeuwenoude behandelingsmethode. De eerste 

wetenschappelijke beschrijving van een homologe inseminatie was van de hand van de 

Schotse arts John Hunter in 1790. Hij adviseerde een man met ernstige hypospadie zijn 

semen direct na coïtus op te vangen in een spuitje en het in te brengen in de vagina van 

zijn vrouw. De vrouw werd zwanger na deze procedure.1 

In het begin waren inseminatie-technieken vaak curieus en werden buitengewoon hoge 

succespercentages behaald. Zo werd in 1838 in Frankrijk een case serie beschreven door  

Girault, waarbij homologe inseminatie in 8 van de 10 gevallen succesvol bleek.2 Diverse 

wetenschappelijke publicaties volgden tussen midden 1800 en begin 1900, waaruit bleek 

dat inseminatie succesvol werd toegepast door medische experts in Frankrijk, Engeland, 

Duitsland en de Verenigde Staten.1,2 Tussen 1900 en de Tweede Wereld oorlog nam 

het aantal publicaties met betrekking tot homologe inseminatie af, door een groeiende 

interesse in kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID). Tevens werden methoden 

voor cryopreservatie en ontdooien van semen ontwikkeld, hetgeen inseminatie met 

eerder door partner of donor geproduceerd semen mogelijk maakte. Hierdoor ontstond 

een nieuwe indicatie: “de afstandsindicatie”: vrouwen van soldaten aan het front konden 

worden geïnsemineerd met het semen dat voor vertrek naar het front ingevroren was.3

Het duurde tot 1984 voordat de eerste echte gerandomiseerde klinische studie in The 

Lancet werd gepubliceerd.4 Deze trial onderzocht de effectiviteit van IUI in 35 koppels 

waarvan de man verminderde semenkwaliteit had. Het artikel beschrijft in een cross-over 

design, de randomisatie van koppels in drie groepen: 14 koppels startten met eenmalig 

ovulatiegerichte coïtus gebaseerd op een basaal-temperatuur-curve (BTC), 7 koppels 

startten met eenmalig coïtus een dag na de LH-piek en 14 koppels startten met 

intra-uteriene inseminatie met bewerkt semen de dag na de LH-piek. Na 4 cycli switchten 

de koppels naar een van de twee andere procedures. Er ontstonden 8 zwangerschappen 

uit 39 IUI cycli, 1 zwangerschap na 34 cycli coïtus met een BTC en 0 zwangerschappen na 

LH-piek getimede coïtus. Gezien het feit dat de trial erg klein was kon de effectiviteit van 

IUI niet onomstotelijk bewezen worden.5-8 Desalniettemin werd na deze studie nog maar 

weinig getwijfeld aan de effectiviteit van IUI als behandeling en het aantal publicaties 

van gerandomiseerde en non-gerandomiseerde studies nam exponentieel toe. 9-11 Het 

focus lag vanaf dat moment hoofdzakelijk op het uitbreiden van het aantal indicaties 

waarvoor IUI kon worden toegepast12,13 en het perfectioneren van onderdelen van de 

IUI behandeling, zoals sperma-bewerkingsprocedures en evaluatie van follikelstimulerende 

medicatie.14

Intra-uteriene inseminatie voor onverklaarde en mannelijke subfertiliteit.

Ten tijde van de synthese van dit manuscript, vond een kritische herwaardering van 

bestaande en nieuwe literatuur plaats en werden Cochrane meta-analyses ge-update. 

Hieruit ontstond een hernieuwde vraagstelling naar de daadwerkelijke bijdrage van IUI 
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in de behandeling van onverklaarde en mannelijke subfertiliteit.15,16 In het geval van 

onverklaarde subfertiliteit is er evidence dat IUI met ovariële stimulatie het percentage 

levendgeborenen vergroot in vergelijking tot IUI zonder stimulatie. Tevens is de likelihood 

op zwangerschap vergroot in de vergelijking van IUI versus getimede coïtus, beide in 

gestimuleerde cycli. Een goed gepowerde multi-center studie liet geen effect van IUI 

zonder stimulatie zien in vergelijking tot een afwachtende beleid.17 

In de trial van Steures et al., werd na randomisatie tussen IUI-MOH versus afwachtend 

beleid, bij onverklaarde subfertiliteit, na zes maanden geen verschil gevonden in aantal 

levendgeboren kinderen tussen beide armen. In een lange termijn follow-up van de 

studiepopulatie van deze trial, was de primaire hypothese dat na zes maanden min of 

meer gelijke aantallen levend geboren kinderen tussen beide groepen, de onbehandelde 

groep een voorsprong zou nemen in de  tijd-tot-zwangerschap wanneer zij zouden starten 

met IUI-MOH. Echter, in de drie jaar tijd dat koppels uit beide groepen IUI-MOH, IVF/

ICSI of geen verdere behandeling ondergingen, werd geen verschil gezien in tijd tot 

een doorgaande zwangerschap tussen de groep die initieel een afwachtend beleid had 

versus koppels die direct waren gestart met IUI-MOH. De groep die aanvankelijk voor 

een afwachtend beleid was gerandomiseerd had echter significant minder IUI en IVF cycli 

ondergaan.18

Kritische beschouwing van deze resultaten doet de vraag rijzen wat de effectiviteit van 

intra-uteriene inseminatie an sich is; de effectiviteit van de totale behandeling, indien 

überhaupt aanwezig, valt mogelijk eerder toe te schrijven aan ovariële hyperstimulatie, 

met als negatief bij-effect een vergroot risico op meerlingzwangerschappen.

Zoals geadviseerd in de Cochrane meta-analyse, dienen koppels dan ook adequaat 

geadviseerd worden over het risico van IUI-MOH en de mogelijkheid van alternatieve 

opties.15

Het risico op meerlingzwangerschappen, de zoektocht naar alternatieven

IVF met electieve single embryo transfer (IVF-eSET) wordt beschouwd als een mogelijk 

effectief middel in het voorkomen van meerlingzwangerschappen in een IVF-populatie. 

In verschillende studies.naar IVF-eSET worden meerlingpercentages van 0-5% 

gerapporteerd.19-20 Op grond van deze data ontstond de hypothese dat IVF-eSET 

een effectief middel zou kunnen zijn om meerlingzwangerschappen te voorkomen 

in een behandelings-naïeve IUI-populatie. Verrassenderwijs werd in onze pilot-studie, 

waarbij gekeken werd naar IVF-eSET versus IUI een hoog meerlingpercentage (14% per 

doorgaande zwangerschap) gevonden, veroorzaakt door een aanzienlijk percentage 

double-embryo transfers (25%). Tevens werd in de beperkte tijd van 4 maanden, gelijke 

aantallen doorgaande zwangerschappen en levend geboren kinderen gevonden, hetgeen 

suggereert dat IVF-eSET met betrekking tot doorgaande zwangerschap en reductie van 

meerlingen niet superieur is aan IUI-MOH bij koppels met onverklaarde subfertiliteit. Een 

mogelijke verklaring voor onze bevindingen is de moeilijkheid van het selecteren van het 

embryo met het hoogste implantatiepotentieel.21-24 Deze pilot-studie onderschrijft dan 
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ook de noodzaak tot het verrichten van een grote gerandomiseerde trial waarin IVF-eSET 

en IUI-MOH vergeleken worden, met een langere behandelduur en follow-up periode.

Recentelijk is de waarde van IVF bij onverklaarde subfertiliteit gepubliceerd in een Cochrane 

meta-analyse. In deze meta-analyse wordt geconcludeerd dat voor IVF nog onvoldoende is 

bewezen dat dit de beste behandelresultaten biedt voor onverklaarde subfertiliteit, mede 

ook aangezien de mogelijke bijwerkingen en kosten nog onvoldoende zijn onderzocht.25 

Wanneer de beslissing tot het starten van een behandeling met IUI, doorgaans met 

ovariële stimulatie, is gemaakt, zijn zwangerschapspercentages tot 40% na 9 behandelcycli 

haalbaar. Aangezien de essentie van voortplantingstechnieken zit in de herhaling van 

een behandeling, zouden koppels niet gemotiveerd moeten worden IUI over te slaan of 

voortijdig te staken en (te) snel over te gaan naar meer invasieve behandelmethoden als 

IVF/ICSI voordat meerwaarde van deze behandeling onomstotelijk bewezen is.

In de huidige tijd is een zorgwekkende verschuiving zichtbaar naar het eerder, frequenter 

en agressiever behandelen met invasieve voortplantingstechnieken zoals IVF-ICSI. In 

de maatschappij van nu wordt van een koppel verwacht in een zo kort mogelijke tijd 

een gezin te stichten. De mogelijkheid van een aanvullende periode afwachtend beleid 

na diagnostiek in geval van subfertiliteit is buitengewoon lastig voor een koppel.17 

Voortplantingstechnieken lijken in toenemende mate verworden te zijn tot producten 

waarvoor wanhopige koppels bereid zijn veel geld neer te leggen.26 Tenslotte zijn er steeds 

meer aanwijzingen dat IVF de mogelijke aanzet zou kunnen zijn voor de toenemende 

incidentie van obesitas, hypertensie, gestoorde bloedglucose, triglyceriden levels en 

subklinische hypothyreoïdie bij nageslacht ontstaan na IVF.27

Implicaties voor toekomstig onderzoek

In Nederland wordt in 90% van de ziekenhuizen IUI met of zonder stimulatie verricht, 

wat resulteert in meer dan 28.000 cycli per jaar. Ongeveer 10% van alle doorgaande 

zwangerschappen resulteerde in een meerlingzwangerschap.28 In een relatieve jonge 

populatie met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit waarbij gonadotrofinen 

worden gebruikt, ligt dit meerlingpercentage soms zelfs hoger.29 

Voor sommigen is het gebruik van gonadotrofinen een “20ste eeuw-relikwie” geworden 

en wordt er gepleit voor het gebruik van kosten-effectieve alternatieven zoals 

Clomifeencitraat.30  Voorhanden zijnde studies over dit onderwerp zijn echter relatief 

beperkt in aantal en grootte en er is dan ook behoefte aan grotere studies.31,32

In de preventie van meerlingzwangerschappen is de zoektocht naar alternatieve 

behandelstrategieën nog geenszins een gesloten boek. Mogelijk zal de INeS-studie waarin 

IUI-MOH, IVF-SET en IVF in de gemodificeerde natuurlijke cyclus onderzocht wordt, een 

antwoord op deze vraag geven.33

Hoewel tegenwoordig steeds gecompliceerder, zijn grotere trials nodig die het effect van 

afwachtend beleid evalueren versus IUI-MOH en IVF om het daadwerkelijke effect van 

deze behandelingen vast te stellen bij patiënten met onverklaarde subfertiliteit. 
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Samenvatting

SAMENVATTING

Dit proefschrift rapporteert over diverse aspecten van een optimale behandeling van 

subfertiele koppels met intra-uteriene inseminatie (IUI).

Allereerst wordt de klinische besluitvorming beschreven, de beslissing of IUI een 

geschikte behandeling is voor het subfertiele koppel. Hiertoe werd een eerder ontwikkeld 

multivariabel prognostisch model, dat de kans op een doorgaande zwangerschap voorspelt 

na IUI, extern gevalideerd en geschikt bevonden voor dagelijks klinisch gebruik. 

Vervolgens wordt in dit proefschrift besproken hoeveel IUI-behandelcycli moeten worden 

uitgevoerd voor een optimaal behandelresultaat, alsmede het effect van een korte tijd 

bedrust na een intra-uteriene inseminatie. 

Verder wordt een lange termijn follow up beschreven van koppels met onverklaarde 

subfertiliteit, initieel gerandomiseerd voor een afwachtend beleid of directe behandeling 

met IUI en milde ovariële hyperstimulatie (IUI-MOH).

In de zoektocht naar een alternatieve behandeling ter voorkoming van meerlingen na 

IUI-MOH en behoud van acceptabele zwangerschapscijfers, worden de resultaten van een 

pilot-trial gerapporteerd, waarin het effect van IVF-eSET versus IUI-MOH werd geëvalueerd 

in behandelingsnaïeve subfertiele koppels. Ten slotte wordt in dit proefschrift gekeken 

naar het effect van uitval van subfertiele koppels uit een IUI-programma op de cumulatieve 

zwangerschapscijfers na deze behandeling.

In hoofdstuk 1 beschrijven we dat IUI nog steeds een van de meest toegepaste 

behandelingen is voor mannelijke en onverklaarde subfertiliteit. Er is een enorme variatie 

in klinische praktijk tussen centra ten gevolge van de complexiteit van de behandeling. 

Voorbeelden zijn: het gebruik van, en de soort ovariële stimulatie, monitoring van folliculaire 

ontwikkeling en timing van ovulatie, en het aantal inseminaties dat kan worden verricht in 

een behandeling. Deze variatie in dagelijkse praktijk en de toenemende behoefte aan “best 

practice” heeft geleid tot een groeiend aantal klinische trials en meta-analyses. Een aantal 

van de meest relevante Cochrane reviews, gerandomiseerde studies en cohortstudies 

wordt in het kort besproken.

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe goed het eerder ontwikkelde predictiemodel de kans 

op een doorgaande zwangerschap na IUI voorspelt in een subfertiele populatie, in termen 

van calibratie en onderscheidend vermogen. Hiertoe werd dit model geëvalueerd op 1079 

koppels die 4244 IUI cycli ondergingen in zeven Nederlands ziekenhuizen. Er ontstonden 

278 doorgaande zwangerschappen, hetgeen neerkomt op een zwangerschapspercentage 

van 6,6% per cyclus.

De calibratie van het model was goed. De voorspelde kans op een zwangerschap verschilde 

nooit meer dan 1,5% van het gemiddelde geobserveerde percentage. Het discriminerend 

vermogen van het predictie model in deze populatie was vergelijkbaar met dat van de 

populatie waarmee het model was ontwikkeld (c-statistic 0,56).

Hoofdstuk 3 rapporteert over het aantal IUI cycli dat bijdraagt aan een verhoging van het 

cumulatieve zwangerschapscijfer. In totaal werden 3714 koppels geïncludeerd die in totaal 
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15303 IUI cycli ondergingen. In 70% van de cycli werd milde ovariële hyperstimulatie 

toegepast. Het gemiddeld doorgaande zwangerschapspercentage was 5,6% per cyclus. 

Doorgaande zwangerschapspercentages in de zevende achtste en negende cyclus waren 

respectievelijk 5,1%, 5,7% en 4,6%. Het cumulatief zwangerschapscijfer was 18% na 

de derde cyclus, 30% na de zevende cyclus en 41% na de negende cyclus. Hieruit werd 

geconcludeerd dat het continueren van IUI tot en met 9 cycli, in plaats van zes, een goede 

optie is voor subfertiele koppels.

In hoofdstuk 4 wordt een gerandomiseerde studie beschreven waarin de effectiviteit van 

15 minuten immobilisatie in steensnede ligging in aansluiting op IUI wordt onderzocht. In 

totaal werden er 391 koppels gerandomiseerd waarvan er 199 werden gerandomiseerd 

voor 15 minuten immobilisatie en 192 koppels voor directe mobilisatie in aansluiting op 

IUI (de controlegroep). Het doorgaand zwangerschapscijfer per koppel was significant 

hoger in de groep waarbij immobilisatie werd toegepast: 27% versus 18%; RR 1.5 (CI 

1.1-2.2). Het percentage levend geboren kinderen was 27% in de immobilisatie-groep en 

17% in de controle groep: RR 1.6 (1.1-2.4). In de immobilisatie-groep was het doorgaand 

zwangerschapspercentage in de eerste, tweede en derde cyclus 10%, 10% en 7%, in 

de controlegroep respectievelijk 7%, 5% en 5% per cyclus. Hieruit kon geconcludeerd 

worden dat 15 minuten blijven liggen in aansluiting aan de intra-uteriene inseminatie een 

effectieve en eenvoudig toepasbare aanpassing is van de behandeling en hierom moet 

worden aangeboden aan alle vrouwen die worden behandeld met IUI.

Hoofdstuk 5 rapporteert over de lange termijn uitkomsten van koppels met onverklaarde 

subfertiliteit en een intermediaire prognose, eerder behandeld in een trial waarbij 

gerandomiseerd werd tussen een afwachtend beleid (AB) en IUI-MOH. 

Uit deze gerandomiseerde trial bleek dat behandeling met IUI-MOH geen toename in 

het aantal doorgaande zwangerschappen liet zien in vergelijking tot een afwachtend 

beleid in de eerste zes maanden nadat de diagnose onverklaarde subfertiliteit was gesteld. 

Naast lange termijn zwangerschapscijfers werd in onze studie ook gekeken naar de 

kosteneffectiviteit van AB. 

Na de eerste zes maanden (einde van de trial) werden koppels behandeld conform lokaal 

protocol (n=253 koppels in 26 Nederlands ziekenhuizen), hetgeen doorgaans starten van 

of continueren met IUI-MOH betekende, gevolgd door IVF. Koppels werden tot 3 jaar na 

randomisatie gevolgd . Zowel doorgaande zwangerschappen als aard en frequentie van 

reproductieve technieken werden hierbij bekeken.

Er werd geen statistisch significant verschil gevonden in tijd tot een doorgaande 

zwangerschap tussen beide groepen (log rank test P=0.98). Cumulatieve doorgaande 

zwangerschapscijfers waren in de AB-groep en de IUI-MOH groep respectievelijk 72% 

en 73%, RR 0.99 (CI 0.85-1.1). Geschatte gemiddelde kosten per koppel in de AB-groep 

waren: € 3424 (CI € 880-€ 5968), versus € 6040 (CI € 4055-€ 8125) in de IUI-MOH groep. 

Derhalve resulteert een afwachtend beleid in een gemiddelde kostenbesparing van € 2616 

per koppel (CI € 385-€ 4847) 
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Samenvatting

De conclusie van deze studie is dan ook dat een initieel afwachtend beleid van zes 

maanden tot een aanzienlijke kostenbesparing leidt, zonder compromittering van tijd tot 

een doorgaande zwangerschap of zwangerschapscijfer.

In hoofdstuk 6 wordt een gerandomiseerde pilot-trial onder koppels met onverklaarde 

subfertiliteit en een ongunstige prognose op spontane zwangerschap beschreven, waarbij 

de effectiviteit van IVF-eSET wordt vergeleken met IUI-MOH. 116 koppels werden in deze 

studie gerandomiseerd tussen 1 cyclus IVF-eSET (n=58) of 3 cycli IUI-MOH (n=58). In de 

IVF-eSET groep ontstonden 14 doorgaande zwangerschappen (24%) versus 12 (21%) in 

de IUI-MOH groep (RR 1.17; CI 0.60-2.30). In de IVF-eSET groep was sprake van twee 

tweelingzwangerschappen (14% per doorgaande zwangerschap) en in de IUI-MOH groep 

werden twee tweeling- en één drieling zwangerschap gezien (25% per doorgaande 

zwangerschap). De conclusie van deze pilot-trial was dat één cyclus IVF-eSET mogelijk 

even effectief is als drie cycli IUI-MOH in deze populatie. Electieve single embryo transfer 

lijkt echter geen effectieve strategie ter voorkoming van meerlingzwangerschappen in 

deze specifieke populatie. Op basis van de aangetoonde haalbaarheid en pilotdata van 

deze studie lijkt een grote gerandomiseerde studie opportuun,  waarin effectiviteit en 

bijwerkingen van beide behandelstrategieën vastgesteld kunnen worden. 

Hoofdstuk 7 beschrijft karakteristieken en prognostische profielen van koppels die uit 

een IUI-programma vallen ten opzichte van koppels die de behandeling voort zetten. 

Hiertoe werd een retrospectieve, observationele cohortstudie verricht onder patiënten 

uit drie klinieken in Nederland. 803 Koppels die 3579 IUI cycli ondergingen werden 

onderzocht. Van deze koppels stopten 221 koppels (28%) voortijdig (voor het bereiken 

van een doorgaande zwangerschap of afronding van 6 IUI cycli) met de behandeling. 

Koppels die de IUI behandeling staakten, ondergingen gemiddeld 2.8 (SD±1.4) afgeronde 

IUI cycli per koppel in vergelijking tot 4.5 (SD±2.3) cycli per koppel die de IUI behandeling 

continueerden. Bij koppels die de behandeling voortijdig stopten werd een hogere 

leeftijd van de vrouw, een langere subfertiliteitsduur en een hoger basaal FSH gezien. 

De gemiddelde kans op zwangerschap per cyclus aan het begin van de behandeling 

was significant lager voor koppels die hun behandeling waren gestopt (7.9%; SD±2.4) 

in vergelijk tot koppels die de behandeling hadden voortgezet (8.5%; SD±2.5). Van de 

221 koppels die stopten werd aan 100 koppels (45%) actief geadviseerd de behandeling 

te staken. Bij de resterende 121 koppels (55%) werd de behandeling om persoonlijke 

redenen gestaakt. Van 59 koppels (27%) kon de reden voor het voortijdig stoppen van de 

behandeling niet worden achterhaald, zij verschenen niet meer in het ziekenhuis waar zij 

behandeld werden.

Concluderend werden statistisch significante, maar klinisch weinig relevante verschillen 

gevonden in prognostische profielen tussen koppels die een IUI behandeling voortijdig 

staken in vergelijk tot koppels die deze behandeling wel afronden. Overschatting van 

cumulatieve zwangerschapscijfers na IUI ten gevolge van selectieve uitval van patiënten is 

derhalve zeer gering.
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