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SUMMARY  
 
Researchers are developing stem cell-based fertility treatments, which could 
fundamentally change the field of reproductive medicine. Stem cell-based fertility 
treatments will increase the number and type of individuals who can become 
genetic parents and may be able to cure infertility while other fertility treatments 
only lead to a single pregnancy.  
 
Reproductive medicine has been criticized for introducing innovative techniques 
without sufficient (pre-)clinical effectiveness and safety studies as well as reflection 
on broader (societal) implications. So far, several opinion leaders published their 
personal reflections on how and when to implement stem cell-based fertility 
treatments into daily clinical practice. Responsible clinical implementation of stem 
cell-based fertility treatments requires more thorough reflection given its 
fundamental impact and as there is no clear regulatory framework for it. Such 
thorough reflection requires involving multiple stakeholders and addressing the 
following four topics: ‘indications for treatment’, ‘treatment characteristics’, ‘societal 
consequences of treatments’, and ‘decision-makers on clinical implementation of 
treatments’.  
 
This thesis contributed to the responsible clinical implementation of stem cell-
based fertility treatments by gathering evidence on the perspectives of 
gynaecologists, patients, and the general public on these four topics. 
 
Chapter 1 described the overall and specific aims of this thesis in more detail.  
 
Chapter 2 systematically reviewed all biological research papers (n=70) to 
summarise the effectiveness of nine approaches of developing stem cell-based 
fertility treatments. Seven of the nine approaches have led to the birth of animal 
offspring and five have led to the generation of sperm and oocytes in humans. The 
chapter concluded that more data on the functionality, safety and efficiency of 
(human) stem cell-derived gametes is required.   
 
Chapter 3 systematically reviewed all non-biological, mostly opinion papers (n=84) 
and found that besides the ‘traditional’ young heterosexual infertile couple, the 
following groups could be treated with stem cell-based fertility treatments: 
heterosexual couples with women of postmenopausal age, infertile single women 
or men, lesbian couples, gay couples, and fertile men/women wanting a child that 
would only be genetically related to them. In addition, this review identified eight 
objectives to be safeguarded during the clinical implementation of stem cell-based 
fertility treatments: (i) correct timing of the clinical implementation, (ii) meeting 
demands of patients, (iii) safeguarding public health, (iv) promoting the progress of 
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medical science, (v) providing treatments that are acceptable for the general 
public, (vi) controlling the medical practice, (vii) acquiring informed consent and 
(viii) funding treatments fairly.

Chapter 4 surveyed the responding 82 gynaecologists and 772 members of the 
Dutch general public on the acceptability of eight indications for stem cell-based 
fertility treatments. The majority of the general public accepted the following six 
indications: (i) female, (ii) male and (iii) unexplained infertility in young 
heterosexual couples, (iv) female infertility in single women, (v) lesbian couples, 
and (vi) gay couples. The majority of gynaecologists agreed, except for couples 
with unexplained infertility. The indications ‘fertile women wanting a child that is 
genetically only her own’ and ‘heterosexual couples in which the woman is over 50 
years old’ did not receive majority support from the general public or 
gynaecologists. 

Chapter 5 reported that in-depth interviews with 14 men with severe male infertility 
showed that treatment characteristics besides the classically considered safety, 
effectiveness, burden, and costs of treatments are important. More specifically, 
patients also value the possibility to be cured of infertility and the treatments’ 
resemblance to natural conception. 

Chapter 6 subsequently questioned the responding 494 couples with severe male 
infertility on the relative importance of all treatment characteristics and on their 
interest in using stem cell-based fertility treatments. The most important treatment 
characteristics were safety for children, pregnancy rates and curing infertility. 
Costs, burden, naturalness and technological sophistication were also important. 
The vast majority of the couples (89%) would turn to stem cell-based fertility 
treatments as an initial treatment and/or last resort option.  

Chapter 7 found that almost all (98%) of the responding 195 infertile men and 
women preferred genetic over non-genetic parenthood. Men had a stronger 
preference for genetic parenthood than their female partner, which is related to 
their lower education level and not to gender differences in underlying motivations 
for genetic parenthood. The most important motivation for genetic parenthood was 
‘to experience a natural process’. In addition, genetic parenthood was often 
considered required for fulfilling motivations for parenthood, including most 
importantly ‘to contribute to a child’s well-being’.  

Chapter 8 relied on a discrete choice experiment with 111 gynaecologists and 173 
patients with severe infertility. It aimed to study the relative importance of genetic 
parenthood and the following five other key treatment characteristics: (i) pregnancy 
rate, (ii) curing infertility, (iii) maternal health, (iv) child health and (v) costs. Genetic 
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parenthood was the only characteristic that did not affect the treatment preference 
of patients. Genetic parenthood did affect the treatment preference of 
gynaecologists, but was less important than the other characteristics.  
 
Chapter 9 questioned the responding 82 gynaecologists, 104 patients, and 772 
members of the Dutch general public on the regulation of stem cell-based fertility 
treatments, more specifically: the necessity of regulation, the appropriate 
regulatory body, and its decision-making process. The large majority of each 
stakeholder group (>85%) wanted at least some consequences of stem cell-based 
fertility treatments to be regulated. A national bioethics committee was considered 
the most appropriate regulator. It should consult with advisors from various 
backgrounds and take all potential consequences of the stem cell-based fertility 
treatments into account. 
 
Chapter 10 discussed the methodology and findings of the previous chapters, 
proposed directions for future research and covered the implications for clinical 
practice, research, and policy-making.   
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DUTCH SUMMARY  
 
De ontwikkeling van fertiliteitsbehandelingen met stamcellen zou de 
voortplantingsgeneeskunde fundamenteel kunnen veranderen. Deze 
behandelingen zouden meer, en meer typen wensouders in staat stellen om 
genetisch ouderschap na te streven. Bovendien zouden ze onvruchtbaarheid 
kunnen genezen, terwijl huidige vruchtbaarheidsbehandelingen alleen maar 
kunnen leiden tot afzonderlijke zwangerschappen.  
 
De voortplantingsgeneeskunde is met regelmaat bekritiseerd voor het introduceren 
van nieuwe technieken zonder voldoende (pre)klinische studies naar de effectiviteit 
en veiligheid ervan, en zonder voldoende reflectie over bredere (maatschappelijke) 
implicaties. Tot nu toe hebben verscheidene opinieleiders hun persoonlijke 
reflecties gepubliceerd over hoe en wanneer fertiliteitsbehandelingen met 
stamcellen geïmplementeerd zouden kunnen worden in de dagelijkse klinische 
praktijk. Een verantwoorde implementatie vraagt echter om een uitgebreidere 
reflectie, vanwege de fundamentele impact van deze behandelingen en het 
ontbreken van duidelijke regelgeving. Bij deze uitgebreidere reflectie zouden 
meerdere ‘stakeholders’ moeten meedenken over de volgende vier onderwerpen: 
‘indicaties voor behandelingen’, ‘behandelkarakteristieken’, ‘maatschappelijke 
consequenties van behandelingen’ en ‘besluitvormers over de klinische 
implementatie van behandelingen’. 
 
Dit proefschrift draagt bij aan de verantwoorde klinische implementatie van 
fertiliteitsbehandelingen met stamcellen door het verzamelen van evidentie over de 
perspectieven van gynaecologen, patiënten en de algemene bevolking met 
betrekking tot deze vier onderwerpen.  
 
Hoofdstuk 1 beschrijft de algemene en specifieke doelen van dit proefschrift meer 
in detail. 
 
Hoofdstuk 2 vat alle biologische artikelen over het ontwikkelen van 
fertiliteitsbehandelingen met stamcellen samen (n=70) en biedt een systematisch 
overzicht van de effectiviteit van negen verschillende technieken voor het 
ontwikkelen van fertiliteitsbehandelingen met stamcellen. Zeven van deze negen 
hebben bij dieren geleid tot de geboorte van nageslacht, vijf ervan resulteerden in 
het genereren van menselijke spermacellen en eicellen. Hoofdstuk 2 concludeert 
dat de functionaliteit, veiligheid en efficiëntie van fertiliteitsbehandelingen met 
stamcellen verder onderzocht dient te worden.  
 
Hoofdstuk 3 vat alle niet-biologische artikelen samen (n=84; voornamelijk 
opiniestukken). Een systematisch overzicht maakt duidelijk dat - naast het 
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‘traditionele’ jonge heteroseksuele onvruchtbare (echt)paar - de volgende groepen 
behandeld zouden kunnen worden met stamcellen: heteroseksuele paren met een 
vrouw van postmenopauzale leeftijd, onvruchtbare alleenstaande mannen en 
vrouwen, lesbische en homoseksuele paren, en vruchtbare mannen of vrouwen 
die een kind willen krijgen dat alleen genetisch gerelateerd is aan henzelf. 
Daarnaast identificeert dit literatuuroverzicht ook acht randvoorwaarden om in acht 
te nemen bij de klinische implementatie van fertiliteitsbehandelingen met 
stamcellen: (i) correct timen van de klinische implementatie, (ii) tegemoet komen 
aan de behoeften van patiënten, (iii) bescherming van de volksgezondheid, (iv) 
vooruitgang van de wetenschap, (v) het aanbieden van behandelingen die 
aanvaardbaar zijn voor de bevolking, (vi) het controleren van de medische praktijk, 
(vii) het verkrijgen van geïnformeerde toestemming en (viii) het eerlijk financieren 
van behandelingen.  
 
Hoofdstuk 4 bespreekt vragenlijsten die werden ingevuld door 82 gynaecologen 
en een burgerpanel van 772 personen over de aanvaardbaarheid van acht 
indicaties voor fertiliteitsbehandelingen met stamcellen. De meerderheid van het 
burgerpanel vond zes van de acht indicaties acceptabel: (i) onvruchtbaarheid bij de 
vrouw, (ii) onvruchtbaarheid bij de man, of (iii) onverklaarde onvruchtbaarheid bij 
jonge heteroseksuele paren, (iv) onvruchtbaarheid bij alleenstaande vrouwen, (v) 
lesbische koppels en (vi) homoseksuele koppels. De meerderheid van de 
gynaecologen accepteerde dezelfde indicaties, met uitzondering van de 
onverklaarde onvruchtbaarheid bij jonge heteroseksuele paren. Bij burgerpanel 
noch de gynaecologen werd een meerderheid gevonden voor het accepteren van 
de indicatie ‘vruchtbare vrouwen die een kind willen dat alleen genetisch 
gerelateerd is aan henzelf’ en ‘heteroseksuele paren met de vrouw op 
postmenopauzale leeftijd (>50 jaar)’. 
 
Hoofdstuk 5 rapporteert over een serie van 14 diepte-interviews met mannen met 
ernstige vruchtbaarheidsproblemen. Naar voren kwam, dat zij meer 
behandelkarakteristieken van belang vinden dan doorgaans worden overwogen 
(veiligheid, effectiviteit, belastendheid van de behandeling en kosten). Patiënten 
hechten namelijk ook belang aan de kans om hun onvruchtbaarheid te genezen en 
het perspectief van een behandelingen die lijkt op de natuurlijke conceptie.  
 
Hoofdstuk 6 bespreekt de resultaten van een vragenlijsonderzoek bij 494 paren 
met ernstige vruchtbaarheidsproblemen. De vraagstelling betrof het relatief belang 
van een aantal voorgelegde behandelkarakteristieken voor hun interesse in een 
fertiliteitsbehandeling met stamcellen. Drie behandelkarakteristieken werden het 
belangrijkste gevonden: veiligheid voor kinderen, zwangerschapskansen en het 
mogelijk genezen van onvruchtbaarheid. Kosten, belastendheid, overeenkomst 
met natuurlijke conceptie en technologische vernuftigheid telden ook mee. De 
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ruime meerderheid van de paren (89%) zou gebruik willen maken van een 
fertiliteitsbehandeling met stamcellen als primaire behandeling of als ‘laatste kans’ 
behandeling.  
 
Hoofdstuk 7 rapporteert over een onderzoek, waaraan werd deelgenomen door 
195 onvruchtbare mannen en vrouwen. Bijna allen (98%) verkozen genetisch 
boven niet-genetisch ouderschap. Mannen hadden een grotere voorkeur voor 
genetisch ouderschap dan hun partners, wat eerder gerelateerd leek aan een lager 
opleidingsniveau dan aan seksegebonden verschillen in motivaties voor genetisch 
ouderschap. Als belangrijkste motivatie voor genetisch ouderschap kwam de wens 
‘om een natuurlijk proces te ervaren’ naar voren. Ook werd genetisch ouderschap 
vaak als een voorwaarde gezien om doelen met het ouderschap te bereiken, 
waaronder - als belangrijkste - de wens ‘om bij te dragen aan het welzijn van een 
kind’.   
 
Hoofdstuk 8 gaat over een ‘discrete choice experiment’ bij 111 gynaecologen en 
173 patiënten met ernstige vruchtbaarheidsproblemen. Deze studie onderzocht het 
relatieve belang van genetisch ouderschap en vijf andere 
behandelkarakteristieken, die doorgaans van belang werden gevonden: (i) 
zwangerschapskans, (ii) genezing van onvruchtbaarheid, (iii) gezondheid van de 
moeder, (iv) gezondheid van het kind en (v) kosten. Genetisch ouderschap bleek 
het enige behandelkarakteristiek te zijn dat geen invloed had op de 
behandelingsvoorkeur van patiënten. Het beïnvloedde wel de 
behandelingsvoorkeur van gynaecologen, zij het in mindere mate dan de andere 
karakteristieken.  
 
Hoofdstuk 9 rapporteert over het perspectief van 82 gynaecologen, 104 patiënten 
en een burgerpanel van 772 personen over de noodzaak om 
fertiliteitsbehandelingen met stamcellen te reguleren, wie die regulering zou 
moeten doen en wat een geschikt besluitvormingsproces zou zijn. De ruime 
meerderheid - in alle groepen >85% - zou wensen dat een deel van de gevolgen 
van fertiliteitsbehandelingen met stamcellen gereguleerd wordt. Een nationale 
medisch-ethische commissie werd gezien als het juiste regulerende orgaan. Deze 
commissie zou adviseurs met verschillende achtergronden moeten consulteren en 
rekening moeten houden met alle mogelijke consequenties van 
fertiliteitsbehandelingen met stamcellen. 
 
Hoofdstuk 10 bediscussieert de methodologie en de bevindingen van eerdere 
hoofdstukken, doet voorstellen voor vervolgonderzoek en bespreekt de implicaties 
voor de klinische praktijk, onderzoek en beleidsvorming.  
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belangrijkste gevonden: veiligheid voor kinderen, zwangerschapskansen en het 
mogelijk genezen van onvruchtbaarheid. Kosten, belastendheid, overeenkomst 
met natuurlijke conceptie en technologische vernuftigheid telden ook mee. De 
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ruime meerderheid van de paren (89%) zou gebruik willen maken van een 
fertiliteitsbehandeling met stamcellen als primaire behandeling of als ‘laatste kans’ 
behandeling.  
 
Hoofdstuk 7 rapporteert over een onderzoek, waaraan werd deelgenomen door 
195 onvruchtbare mannen en vrouwen. Bijna allen (98%) verkozen genetisch 
boven niet-genetisch ouderschap. Mannen hadden een grotere voorkeur voor 
genetisch ouderschap dan hun partners, wat eerder gerelateerd leek aan een lager 
opleidingsniveau dan aan seksegebonden verschillen in motivaties voor genetisch 
ouderschap. Als belangrijkste motivatie voor genetisch ouderschap kwam de wens 
‘om een natuurlijk proces te ervaren’ naar voren. Ook werd genetisch ouderschap 
vaak als een voorwaarde gezien om doelen met het ouderschap te bereiken, 
waaronder - als belangrijkste - de wens ‘om bij te dragen aan het welzijn van een 
kind’.   
 
Hoofdstuk 8 gaat over een ‘discrete choice experiment’ bij 111 gynaecologen en 
173 patiënten met ernstige vruchtbaarheidsproblemen. Deze studie onderzocht het 
relatieve belang van genetisch ouderschap en vijf andere 
behandelkarakteristieken, die doorgaans van belang werden gevonden: (i) 
zwangerschapskans, (ii) genezing van onvruchtbaarheid, (iii) gezondheid van de 
moeder, (iv) gezondheid van het kind en (v) kosten. Genetisch ouderschap bleek 
het enige behandelkarakteristiek te zijn dat geen invloed had op de 
behandelingsvoorkeur van patiënten. Het beïnvloedde wel de 
behandelingsvoorkeur van gynaecologen, zij het in mindere mate dan de andere 
karakteristieken.  
 
Hoofdstuk 9 rapporteert over het perspectief van 82 gynaecologen, 104 patiënten 
en een burgerpanel van 772 personen over de noodzaak om 
fertiliteitsbehandelingen met stamcellen te reguleren, wie die regulering zou 
moeten doen en wat een geschikt besluitvormingsproces zou zijn. De ruime 
meerderheid - in alle groepen >85% - zou wensen dat een deel van de gevolgen 
van fertiliteitsbehandelingen met stamcellen gereguleerd wordt. Een nationale 
medisch-ethische commissie werd gezien als het juiste regulerende orgaan. Deze 
commissie zou adviseurs met verschillende achtergronden moeten consulteren en 
rekening moeten houden met alle mogelijke consequenties van 
fertiliteitsbehandelingen met stamcellen. 
 
Hoofdstuk 10 bediscussieert de methodologie en de bevindingen van eerdere 
hoofdstukken, doet voorstellen voor vervolgonderzoek en bespreekt de implicaties 
voor de klinische praktijk, onderzoek en beleidsvorming.  
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