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Samenvatting

Subfertiliteit wordt gewoonlijk gedefinieerd als het uitblijven van zwangerschap na 

regelmatige onbeschermde samenleving gedurende 12 maanden. De prevalentie van 

subfertiliteit bedraagt rond de 14%, ofwel 1 op de 7 koppels die proberen zwanger te worden 

zal ermee geconfronteerd worden. Er wordt verondersteld dat bij 10-30% van deze paren 

de subfertiliteit het gevolg is van tubapathologie, waaronder wordt verstaan occlusie van de 

tuba of adhesies in het kleine bekken, veroorzaakt door eerdere infecties, endometriose of 

chirurgische ingrepen in het verleden. Om de toestand van de tuba te evalueren, ondergaan 

subfertiele paren vaak tubadiagnostiek als afronding van het vruchtbaarheidsonderzoek. 

Momenteel wordt de laparoscopie met het testen van de doorgankelijkheid van de tuba 

beschouwd als de beste beschikbare manier van tubadiagnostiek, maar laparoscopie 

heeft verschillende nadelen. Ten eerste is het een invasieve chirurgische procedure onder 

algehele anaesthesie, met bijbehorende risico’s. Ten tweede is de beschikbaarheid niet 

ongelimiteerd, als gevolg van hoge kosten, benodigde operatietijd en personeel. Daarom 

is gezocht naar manieren om juist die vrouwen waarbij men ook verwacht afwijkingen te 

vinden een laparoscopie te ondergaan, en tegelijkertijd het aantal ‘negatieve’ laparoscopieën 

te verminderen. Nationaal en internationaal bestaat een grote praktijkvariatie in het 

tijdstip waarop de tubatest verricht wordt, het type tests, en de indicatie voor de tests. 

Terwijl sommige richtlijnen een zorgvuldige anamnese aanbevelen om vrouwen voor 

tubadiagnostiek te selecteren, pleiten andere richtlijnen voor het gebruik van de Chlamydia 

antistof test, terwijl weer andere richtlijnen tubadiagnostiek adviseren bij alle subfertiele 

vrouwen. Tot op heden is het meeste diagnostische onderzoek waarop deze richtlijnen 

zijn gebaseerd, uitgevoerd geïsoleerd van de klinische context en  worden conventionele 

meta-analyses, waarvan wordt verondersteld dat ze een maximale hoeveelheid gegevens 

verstrekken en het hoogste niveau van bewijs leveren, gehinderd doordat het onderzoek 

naar diagnostische test accuratesse wordt uitgevoerd zonder gebruik te maken van de 

medische voorgeschiedenis en het lichamelijk onderzoek.

In dit proefschrift is voor het eerst de methode van individuele patiënten data meta-analyse 

geïntroduceerd voor diagnostisch en prognostisch onderzoek binnen de reproductieve 

geneeskunde. Er werd gestart met de methodologische aspecten van conventionele 

meta-analyses en meta-analyses op basis van individuele patiëntgegevens. Hierna zijn IPD 

meta-analyses uitgevoerd om de test accuratesse van de Chlamydia antistof test (CAT) 

opnieuw te bepalen met behulp van de continue testresultaten en werd de invloed van 

patiëntkenmerken op de diagnostische accuratesse van het hysterosalpingogram (HSG) 

onderzocht. Vervolgens onderzochten we de beste strategie om tubapathologie te 

diagnosticeren, met behulp van informatie beschikbaar uit anamnese en lichamelijk 

onderzoek, gecombineerd met de resultaten van de verschillende tubatesten. Ten slotte werd 

in een vierde IPD meta-analyse de voorspellende waarde onderzocht van patiëntkenmerken, 

HSG en diagnostische laparoscopie om zo de natuurlijke zwangerschapskans te voorspellen.
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Hoofdstuk 1
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de achtergrond en doelstellingen van dit proefschrift.

Hoofdstuk 2
Dit hoofdstuk geeft een opinie artikel dat de voor-en nadelen van conventionele 

systematische reviews en meta-analyses binnen de voortplantingsgeneeskunde beschrijft. 

Daarnaast geeft het de mogelijkheden van systematische reviews en meta-analyses op basis 

van individuele patiëntgegevens weer, gebaseerd op drie klinische voorbeelden uit lopende 

studies. Systematische reviews en bijbehorende meta-analyses worden beschouwd als de 

hoeksteen van de ‘evidence based medicine’. Zij vatten klinisch bewijs samen en verschaffen 

samengestelde schattingen van behandelingseffecten of diagnostische testaccuratesse. 

Omdat ze alleen geaggregeerde data samen kunnen voegen, zijn er een aantal nadelen. 

Naast de mogelijkheid van publicatie bias en slechte rapportage in de oorspronkelijke 

studies, bestaan er ook meer methodologische problemen, zoals verschillende eindpunten 

van follow-up die in de geïncludeerde studies en de onmogelijkheid om onderscheid te 

maken tussen patiënten met verschillende klinische profielen. Daarom is de klinische waarde 

van de conventionele meta-analyse beperkt. Systematische reviews en meta-analyses 

gebaseerd op individuele patiënten data bieden een veelbelovende, maar uitdagende 

benadering, waardoor behandelingseffecten en  diagnostische testaccuratesse kunnen 

worden geëvalueerd op het niveau van relevante patiëntengroepen. Daarnaast verbetert het 

directe contact en de samenwerking met de oorspronkelijke auteurs de dataverzameling, 

voorkomt het publicatie bias en bestrijdt het slechte rapportage in de originele artikelen. Drie 

klinische voorbeelden werden beschreven om de mogelijke voordelen van IPD meta-analyse 

te illustreren. Het eerste voorbeeld is een IPD meta-analyse naar de effectiviteit van ‘single 

versus double embryo transfer‘ (SET resp. DET) bij IVF. In deze meta-analyse werden odds 

ratio’s geschat voor de kans op een levend geborene of een meerlingzwangerschap, waarbij 

werd gecorrigeerd voor zowel patiënt kenmerken, evenals voor laboratoriumeigenschappen 

die de effectiviteit van de behandeling kunnen beïnvloeden. Dit type gegevens kan leiden 

tot een juiste identificatie van subgroepen vrouwen die zullen profiteren van SET of zullen 

worden geschaad door DET. Het tweede voorbeeld beschrijft een IPD meta-analyse over de 

diagnose van tubapathologie die in detail is beschreven in de hoofdstukken 4 t/m 7 van 

dit proefschrift. Het gebruik van deze individuele patiëntgegevens maakte het mogelijk om 

verschillende volgordes van testen te bestuderen, patiëntkenmerken gebaseerd op klinische 

anamnese en lichamelijk onderzoek te integreren, verschillende definities van tubapathologie 

te gebruiken, alsmede verschillende assays CAT en continue testresultaten. In het laatste 

voorbeeld, was het doel van de IPD meta-analyse om te bewijzen of te ontkrachten dat 

toevoeging van patiënt-specifieke informatie, zoals leeftijd van de vrouw, de voorspellende 

waarde van de ovariële reserve testen zou verbeteren bij het voorspellen van respons op 

ovariële stimulatie en zwangerschapsuitkomst. Dit kan mogelijk leiden tot de vorming van 
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een voorspellende tool die subgroepen vrouwen met specifieke zwangerschapskansen, op 

basis van hun klinische profiel, identificeert.

Hoofdstuk 3
Dit hoofdstuk beschrijft een protocol waarin de algemene methodologie van IPD meta-

analyse wordt beschrijven en een kader wordt geschapen voor toekomstige IPD 

meta-analyses. Vier klinische problemen op het gebied van verloskunde, gynaecologie en 

voortplantingsgeneeskunde worden gebruikt om deze nieuwe aanpak van analyseren 

te illustreren. 1. Diagnose van endometriumkanker bij vrouwen met postmenopauzaal 

bloedverlies (PMB). 2. Voorspelling van vroeggeboorte. 3. Diagnose van tubapathologie in 

subfertiele vrouwen. 4. Beoordeling van de ovariële respons bij vrouwen behandeld met 

in vitro fertilisatie (IVF). Al eerder werden in systematische reviews van elk van de vier 

klinische onderwerpen uitgevoerd en werd relevant primair onderzoek geïdentificeerd. Bij 

de uitvoering van een IPD meta-analyses is de eerste stap het benaderen van de eerste 

auteurs van de geïncludeerde studies om deel te nemen en hun oorspronkelijke, volledige 

dataset, voorzien van een duidelijke legenda te delen. Deze verworven datasets worden 

beoordeeld op validiteit en volledigheid en de studiekwaliteit van de primaire studies wordt 

gerapporteerd volgens de STARD criteria. Indien de variabelen verenigbaar zijn, worden de 

originele gegevens samengevoegd en een studie identificatie variabele toegevoegd om de 

gelaagde aard van de gepoolde dataset weer te geven. Gebaseerd op deze dataset kan 

een reeks van analyses worden uitgevoerd, waaronder een systematische vergelijking van 

de resultaten van de IPD meta-analyse met die van de conventionele meta-analyse en het 

ontwikkelen van multivariabele modellen, zowel voor anamnese en lichamelijk onderzoek 

alleen, alsmede voor verschillende combinaties en volgordes van relevante patiënt kenmerken 

met aanvullende testresultaten. De klinische “eindproducten” van deze IPD meta-analyses 

zijn predictieregels voor elk van de vier klinische problemen: vrouwen met PMB, vrouwen 

met een risico voor vroeggeboorte, vrouwen verdacht voor tubapathologie en vrouwen 

die starten met IVF. De resultaten kunnen beschikbaar worden gesteld door middel van 

eenvoudige grafieken en logistische regressie modellen. Deze laatsten zullen toegankelijk 

worden gemaakt via web applicaties waar artsen relevante gegevens van de individuele 

patiënt kunnen invoeren, om zo het beste diagnostische traject en behandeling te kunnen 

bieden voor de individuele patiënt. Het beschreven klinische onderwerp betreffende de 

diagnostiek van tubapathologie in subfertiele vrouwen is uitgewerkt in dit proefschrift.

Hoofdstuk 4
De Chlamydia antistof test (CAT) toont aanzienlijke variaties in gerapporteerde schattingen 

van de testaccuratesse voor het diagnosticeren van tubapathologie, mede door het gebruik 

van verschillende assays en afkapwaarden. Het doel van deze studie was om de testaccuratesse 

van de CAT opnieuw te bepalen voor drie verschillende assays, met behulp van de continue 

testresultaten van individuele patiënten. Na een systematisch literatuuronderzoek werden 
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auteurs van primaire studies, die gebruikt maakten van de micro immunofluorescentie test 

(MIF), immunofluorescentie test (IF) of enzym-linked immunosorbent assay test (ELISA) 

voor de diagnostiek van tubapathologie, benaderd om hun oorspronkelijke data te delen. 

Gegevens van 6,191 vrouwen, afkomstig uit 14 primaire studies, werden verkregen. Deze 

gegevens bevatten continue CAT resultaten van 3453 vrouwen die geschikt waren voor de 

analyses. Na multipele imputatie om te corrigeren voor ontbrekende laparoscopieën en het 

verminderen van de verificatie bias, werd de totale testaccuratesse van de drie verschillende 

assays geschat. ROC-curves werden gegenereerd door middel van ROC analyses op basis van 

de voorspelde kansen van een ‘random effects’ logistisch regressiemodel om te corrigeren 

voor de heterogeniteit tussen de verschillende studies. De ‘areas under the ROC-curves’ 

waren  respectievelijk 0,64, 0,65 en 0,75 (p-waarde < 0,001) voor ELISA, IF en MIF voor 

enkelzijdige tubapathologie en 0,66, 0,66 en 0,77 (p-waarde = 0,01) voor dubbelzijdige 

tubapathologie. De testaccuratesse van MIF toonde een redelijk vermogen om onderscheid 

te maken tussen vrouwen met en zonder tubapathologie, terwijl ELISA en IF een slecht 

discriminerend vermogen lieten zien. Dit geeft aan dat de micro-immunofluorescentietest 

(MIF) superieur is in het diagnosticeren van tubapathologie en daarom geschikt is als eerste 

test in het diagnostische traject voor tubapathologie.

Hoofdstuk 5
De sensitiviteit en specificiteit van het hysterosalpingogram (HSG) zijn 65% en 83%, gebaseerd 

op een conventionele meta-analyse. De invloed van patiëntkenmerken op deze diagnostische 

testaccuratesse van het HSG is echter nog onbekend. Het doel van deze studie was om te 

beoordelen of de accuratesse van het HSG is geassocieerd met patiëntkenmerken. Auteurs van 

primaire studies, die rapporteren over de accuratesse van het HSG, waarbij de diagnostische 

laparoscopie werd beschouwd als referentietest, werden benaderd en de verkregen gegevens 

van individuele patiënten werden gebruikt in een IPD meta-analyse. De gegevens van 4,521 

vrouwen, afkomstig uit 7 primaire studies werden verkregen. De gepoolde sensitiviteit en 

specificiteit van het HSG waren 53% en 87% voor enkelzijdige tubapathologie en 46% en 95% 

voor dubbelzijdige tubapathologie. De mogelijke associatie tussen patiëntkenmerken, zoals 

leeftijd van de vrouw, duur van de subfertiliteit en een voorgeschiedenis zonder risicofactoren 

voor tubapathologie, en de testaccuratesse van het HSG werd berekend met behulp van een 

‘random intercept’ logistisch regressiemodel. Uit dit model bleek dat de accuratesse van het HSG 

niet is geassocieerd met patiëntkarakteristieken, behalve voor vrouwen zonder risicofactoren 

voor tubapathologie, waaronder werd verstaan een voorgeschiedenis zonder PID en een 

negatieve CAT. Bij deze vrouwen was de sensitiviteit van het HSG 38%, in vergelijking met 

61% bij vrouwen met risicofactoren (P = 0,005). Voor dubbelzijdige tubapathologie, waren 

deze percentages 13% versus 47% (p = 0,01). Deze verschillen berusten waarschijnlijk op 

artefacten tijdens de diagnostische laparoscopie. De specificiteit van het HSG was relatief hoog 

en zeer stabiel in alle subgroepen. Geconcludeerd kan worden dat het HSG gelijkwaardig 

presteert bij vrouwen met verschillende klinische profielen.
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Hoofdstuk 6
Tubatesten worden routinematig uitgevoerd in het diagnostische traject voor subfertiele 

vrouwen, maar het is onbekend of deze diagnostische tests toegevoegde waarde hebben 

boven de informatie die is verkregen door de anamnese en lichamelijk onderzoek. In deze 

studie werd een individuele patiënt data meta-analyse uitgevoerd om een antwoord the geven 

op deze vraag. Na een systematisch literatuuronderzoek, werden de auteurs van primaire 

studies benaderd om hun datasets te leveren met informatie over patiëntkenmerken en de 

resultaten van de tubatesten, zoals de Chlamydia antistof test (CAT), het hysterosalpingogram 

(HSG) en de diagnostische laparoscopie. Van vier studies, die  rapporteren over 4,883 

vrouwen, konden de gegevens worden verkregen. Door middel van logistische regressie 

werden een model gecreëerd dat tubapathologie voorspelt op basis van patiëntkenmerken 

afkomstig van anamnese en lichamelijk onderzoek, alsmede modellen waarin de resultaten 

van de verschillende tubatesten worden geïntegreerd in het patiëntkenmerken model. Van de 

beschikbare patiëntkenmerken werden duur van de subfertiliteit, eerdere zwangerschappen, 

‘pelvic inflammatory disease’ (PID) in de voorgeschiedenis, eerdere operaties in het kleine 

bekken en een doorgemaakte Chlamydia-infectie gekwalificeerd voor het patiëntkenmerken 

model. Dit model liet een AUC zien van 0,63 (95% CI 0,61 tot 0,65) voor het diagnosticeren 

van tubapathologie. Toevoeging van het HSG verbeterde de voorspellende waarde voor 

het diagnosticeren van enkelzijdige tubapathologie naar een AUC van 0,74 (95% CI 0,73 

tot 0,76) (p < 0,001). Toevoeging van zowel CAT als het HSG verbeterde de voorspellende 

waarde voor het diagnosticeren van dubbelzijdige tubapathologie naar een AUC van 0,76 

(95% CI 0,74 tot 0,79). De combinatie van  patiëntkenmerken, CAT en het HSG is daarom 

de beste diagnostische strategie om dubbelzijdige tubapathologie te diagnosticeren.

Hoofdstuk 7
Om subfertiele paren te  optimaal te behandelen, is het essentieel de kans op spontane 

zwangerschap te kunnen berekenen. Eerdere studies naar de voorspellende capaciteit van 

het HSG en de diagnostische laparoscopie hebben deze waarde geschat zonder rekening te 

houden met patiëntkenmerken, daarbij de mogelijke relaties tussen patiënt en tubastatus 

negerend. Het doel van deze studie was om de capaciteit van de tubatesten in het voorspellen 

van spontane zwangerschap te beoordelen voor vrouwen met verschillende profielen  

en om de toegevoegde waarde van deze tests boven de  patiëntkenmerken verkregen 

uit klinische anamnese en lichamelijk onderzoek te onderzoeken. Na een systematisch 

literatuuronderzoek, werden de gegevens van 6,326 vrouwen verkregen voor de analyses. 

Voor vrouwen met enkelzijdige tubapathologie bij HSG of laparoscopie, leidde toenemende 

leeftijd tot lagere spontane zwangerschapskansen. Voor vrouwen met een dubbelzijdige 

tubapathologie waren de spontane zwangerschapskansen laag voor alle leeftijden. Ook 

langere duur van de subfertiliteit leidde tot lagere spontane zwangerschapskansen voor 

alle vrouwen. Multivariabele modellen werden gecreëerd om de prognostische waarde 

van de patiëntkenmerken en de toegevoegde waarde van het HSG en de laparoscopie te 
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beoordelen. Het model gebaseerd op de volgende patiënt kenmerken; vrouwelijke leeftijd, 

duur en type subfertiliteit, BMI, Chlamydia-infectie in de voorgeschiedenis en een positieve 

CAT uitslag, had een oppervlakte onder de ROC-curve van 0,61 (95% CI 0,60 tot 0,63). 

Toevoegen van HSG, laparoscopie of beide tubatesten, verhoogde de AUC respectievelijk 

tot 0,63 (95% CI 0,62 tot 0,65), 0,62 (95% CI 0,60 tot 0,63) en 0,63 (95% CI 0,62 tot 

0,65). Rekening houdend met de patiëntkenmerken hadden de bevindingen bij het HSG of 

de laparoscopie nog steeds significante prognostische betekenis. Echter, de diagnostische 

laparoscopie had geen toegevoegde waarde als het HSG reeds was uitgevoerd. Er werd 

geconcludeerd dat spontane zwangerschapskansen kunnen worden voorspeld op basis van 

patiënt kenmerken en de resultaten van het HSG. De kans op spontane zwangerschap is het 

laagst bij vrouwen met dubbelzijdige tubapathologie bij het HSG.

Hoofdstuk 8
Dit hoofdstuk bevat een algemene bespreking van de bevindingen en klinische implicaties uit 

dit proefschrift en bevat aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

Hoofdstuk 10 
In dit hoofdstuk worden, in de vorm van een epiloog, de resultaten van drie proefschriften, 

voorkomend uit onze tubapathologie onderzoeksgroep, geïntegreerd. 
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