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SAMENVATTING 
 
'Archie' Cochrane verwees in 1987, één jaar voor zijn dood, naar een 
systematisch literatuuroverzicht van gerandomiseerde studies over de zorg 
tijdens zwangerschap en bevalling als "een mijlpaal in de geschiedenis 
van gerandomiseerde studies en de evaluatie van zorg" (Chalmers et al, 
1989). Van dan af was er voor hem geen reden meer om de beruchte 
houten lepel beschreven in hoofdstuk 1 nog verder in het bezit te laten 
van de discipline Obstetrie. Maar geldt dit ook voor reproductieve 
chirurgie? Wij vatten de bevindingen van dit proefschrift over ‘evidence-
based’ praktijkvoering in de reproductieve chirurgie samen door de drie 
onderzoeksvragen te beantwoorden. We bespreken tevens de implicaties 
voor de klinische praktijk en toekomstig onderzoek. We besluiten met 
enkele korte beschouwingen over de toekomst voor ‘evidence-based’ 
praktijkvoering in het domein van de reproductieve chirurgie. 
Hoofdstuk 2 bespreekt de positie van de laparoscopie in de hedendaagse 
vruchtbaarheidskliniek. Hoewel ART geleidelijk aan tubaire chirurgie als 
eerstelijns behandeling van tubaire onvruchtbaarheid lijkt te vervangen, is 
er geen gerandomiseerde vergelijking van de beide behandelingen. We 
hebben beperkt bewijs gevonden voor de doeltreffendheid van de 
laparoscopie voor de behandeling van vrouwelijke onvruchtbaarheid in 
bepaalde klinische indicaties. Deze werd samengevat in de onderstaande 
alinea. 
De Canadese ENDOCAN studie heeft een voordeel aangetoond voor de 
laparoscopische behandeling van minimale en/of milde endometriose voor 
de uitkomstmaat 'doorgaande zwangerschap na 20 weken of 
levendgeboorte' bij vrouwen met overigens onverklaarde 
onvruchtbaarheid: odds ratio (OR) 2.0, 95% betrouwbaarheidsinterval 
(BI) was 1.2 tot 3.3, P=0.01, 341 vrouwen. De kleinere Gruppo Italiano 
studie kon echter geen bewijs leveren voor dergelijk voordeel (OR 0.85, 
95% BI 0.32 tot 2.3, P=0.75, 96 vrouwen). Laparoscopische kapseldrilling 
bij vrouwen met CC-resistente polycysteuze ovaria is minstens even 
effectief als behandeling met gonadotrofines: de odds ratio (OR) was 1.0, 
95% BI 0.63 tot 1.6, P=0.95, 4 studies, 304 vrouwen. De kans op 
meerlingzwangerschap was beduidend lager (OR 0.13, 95% BI 0.03 tot 
0.59, P=0.008, 4 studies, 154 vrouwen). Het doen een laparoscopie voor 
een eerste of na verscheidene mislukte cycli van intra-uteriene inseminatie 
(IUI) lijkt de kans op zwangerschap (OR 0.81, 95% BI 0.43 tot 1.5, 
P=0.52, 1 studie, 154 vrouwen) noch het voorkomen van klinisch 
belangrijke pathologie van het kleinbekken niet beduidend te beïnvloeden 
(OR 0.72, 95% BI 0.28 tot 1.9, P=0.51, 1 studie, 89 vrouwen). De 
verwijdering van echoscopisch zichtbare hydrosalpinges vergroot de kans 



Hoofdstuk 8 
 

 
212 

op bevalling na IVF –het relatief risico (RR) was 2.4, 95% BI 1.1 tot 5.3, 
P=0.038, 1 studie, 75 vrouwen- vooral zo bilateraal echoscopisch 
zichtbaar (RR 3.5, 95% BI 1.1 tot 11, P=0.019, 1 studie, 39 vrouwen). 
Samengevat lijkt er geen ‘evidence-based’ basis te bestaan voor de 
verschuiving van reconstructieve tubachirurgie naar ART. De beperkte 
evidentie over de rol van de laparoscopie in de behandeling van 
vrouwelijke onvruchtbaarheid en de beschikbaarheid van betrouwbare 
alternatieve methoden voor het opsporen van tuboperitoneale 
onvruchtbaarheid zijn niettemin twee belangrijke redenen om de praktijk 
van het uitvoeren van een laparoscopie bij alle gevallen van 
onvruchtbaarheid als de laatste stap in de exploratie in vraag te stellen.  
Hoofdstuk 3 tracht de plaats van de hysteroscopie in de 
vruchtbaarheidskliniek te verduidelijken door een non-Cochrane 
systematisch literatuuroverzicht. De Royal College of Obstetricians and 
Gynecologists en the European Society for Human Reproduction and 
Embryology bevelen hysteroscopie niet als een eerstelijns onderzoek aan 
voor het systematisch screenen van alle subfertiele vrouwen. Onze 
doelstelling was om de effectiviteit van de hysteroscopie bij subfertiele 
vrouwen voor het verbeteren van de reproductieve uitkomst samen te 
vatten en kritisch te beoordelen. Wij vonden vijf gerandomiseerde studies. 
De hysteroscopische verwijdering van endometriumpoliepen met een 
gemiddelde doormeter van 16mm zichtbaar via echoscopie kan de kans op 
zwangerschap verdubbelen in vergelijking met een louter diagnostische 
hysteroscopie bij vrouwen die een behandeling met IUI moeten ondergaan 
(RR 2.2, 95% BI 1.6 tot 3.1, P < 0.00001, 1 studie, 215 vrouwen). Er is 
geen bewijs voor enig voordeel voor het hysteroscopisch verwijderen van 
myomen versus gerichte sexuele activiteit bij vrouwen met één 
submuceus fibroom < 4cm en onverklaarde onvruchtbaarheid hoewel de 
puntschatting net niet statistisch significant is (RR 1.9, 95% BI 0.97 tot 
3.7, P=0.06, 1 studie, 94 vrouwen). Hysteroscopische septumresectie voor 
een uterus septus lijkt minder doeltreffend bij vrouwen met primaire 
onvruchtbaarheid dan bij vrouwen met habitueel miskraam (RR 0.7, 95% 
BI 0.5 tot 0.9, P=0.01, 1 studie, 160 vrouwen). Hysteroscopie vóór een 
volgende IVF poging kan de kans op zwangerschap bij vrouwen met 
primaire subfertiliteit en minstens twee mislukte IVF pogingen bijna 
verdubbelen vergeleken met het opstarten van een volgende IVF poging 
zonder voorafgaande hysteroscopie (RR 1.6, 95% BI 1.3 tot 1.9, P< 
0.00001, 2 studies, 941 vrouwen) en dit ongeacht of er pathologie was of 
niet (RR 0.91, 95% BI 0.71 tot 1.2, P=0.48, 2 studies, 465 vrouwen). 
Samengevat blijkt er bewijs om over te gaan tot een exploratie via 
hysteroscopie bij sommige subfertiele vrouwen voor enkele beperkte 
indicaties. 
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Hoofdstuk 4 illustreert de toegevoegde waarde van een Cochrane review 
voor het opsporen van kennis lacunes omdat dit toelaat om toekomstig 
primair onderzoek te oriënteren. Wij trachten de effecten te bestuderen 
van de hysteroscopische verwijdering van endometriumpoliepen, 
submuceuze myomen, uteriene septa of intra-uteriene adhesies 
opgespoord via een echoscopie, hysterosalpingografie, diagnostische 
hysteroscopie of een combinatie van deze onderzoeken bij vrouwen met 
onverklaarde subfertiliteit of voorafgaand aan behandeling met IUI, IVF 
of ICSI. Wij vonden geen gerandomiseerde studies over de 
hysteroscopische verwijdering van endometriumpoliepen, intra-uteriene 
adhesies of uteriene septa bij vrouwen met onverklaarde 
onvruchtbaarheid. De enige studie bij vrouwen met onverklaarde 
onvruchtbaarheid en myomen rapporteert bovendien geen gegevens over 
de vooraf bepaalde primaire uitkomstmaten voor deze Cochrane review 
(levendgeboorte als positieve en procedure gerelateerde verwikkelingen 
als negatieve uitkomst). We vonden evenmin gerandomiseerde studies 
over de doeltreffendheid van operatieve hysteroscopie bij onvruchtbare 
vrouwen met gediagnosticeerde submuceuze myomen, intra-uteriene 
adhesies of uteriene septa voorafgaand aan behandeling met IUI, IVF of 
ICSI. De enige studie in deze tweede categorie van gerandomiseerde 
vergelijkingen (behandeling van endometriumpoliepen vóór IUI) 
rapporteerde evenmin gegevens voor de primaire uitkomstmaten. 
Bovendien vonden we geen gegevens over de effecten van het aantal, de 
grootte/uitgebreidheid of de lokalisatie van de uteriene afwijkingen op de 
hoofduitkomsten voor beide categorieën van gerandomiseerde 
vergelijkingen of over een verband tussen het tijdstip van de 
hysteroscopische interventie en effecten hiervan op de uitkomsten van een 
daaropvolgende behandeling met IUI of ART. Wij concluderen dat er nog 
vele lacunes zijn in onze huidige kennis over de effecten van 
hysteroscopische interventies op de reproductieve uitkomst van subfertiele 
vrouwen. Dit is een opportuniteit voor verder onderzoek. 
Hoofdstuk 5 onderzoekt de rol van het gebruik van anti-adhesieve gels na 
operatieve hysteroscopie voor de behandeling van vrouwelijke 
onvruchtbaarheid. De bedoeling van dit systematisch literatuuroverzicht 
was om de doeltreffendheid te onderzoeken van het gebruik van anti-
adhesieve barrière gels na een hysteroscopische interventie voor 
onvruchtbaarheid. Wij vonden vijf studies. Na beoordeling van het risico 
op systematische vertekening besloten wij om een meta-analyse te doen 
voor sommige gerandomiseerde vergelijkingen. Er lijkt geen bewijs te zijn 
voor enig voordeel voor het gebruik van gelijk welke anti-adhesieve gel 
na operatieve hysteroscopie voor de hoofduitkomsten levendgeboorte of 
klinische zwangerschap (RR 3.0, 95% BI 0.35 tot 26, P=0.32, 1 studie, 30 



Hoofdstuk 8 
 

 
214 

vrouwen). Het gebruik van een anti-adhesieve gel vermindert wel de 
incidentie van intra-uteriene adhesies bij een second-look hysteroscopie 
(RR 0.65, 95% BI 0.45 tot 0.93, P=0.02, 5 studies, 372 vrouwen). De 
NNTB is 9 (95% BI 5 tot 33). Het gebruik van ACP gel bij vrouwen die 
een operatieve hysteroscopie ondergaan voor submuceuze myomen, 
endometriumpoliepen of uteriene septa is geassocieerd met lagere 
gemiddelde adhesiescores bij second-look hysteroscopie (MD -1.4, 95% 
BI -1.8 tot -1.0, P<0.00001, 1 studie, 24 vrouwen); de grootste daling kan 
worden aangetoond bij vrouwen behandeld met ACP gel na 
hysteroscopische adhesiolyse (MD -3.3, 95% BI -3.4 tot -3.2, P<0.00001, 
1 studie, 19 vrouwen). Als er toch intra-uteriene adhesies ontstaan na 
operatieve hysteroscopie, dan blijkt het gebruik van een anti-adhesieve gel 
meer met ”milde” adhesies (RR 2.8, 95% BI 1.1 tot 7.0, P = 0.03, 4 
studies, 79 vrouwen) en minder met ”matige of ernstige adhesies” bij 
second-look hysteroscopie geassocieerd te zijn (RR 0.25, 95% BI 0.10 aan 
0.67, P = 0.006, 4 studies, 79 vrouwen). De NNTB is 2 met een 95% BI 1 
tot 2 voor de eerstgenoemde en een 95% BI 1 tot 4 voor de 
laatstgenoemde uitkomst. De kwaliteit van de gevonden evidentie is zeer 
laag. Samengevat zouden gynaecologen vrouwen met kinderwens moeten 
informeren dat intra-uteriene adhesies de belangrijkste langetermijn 
verwikkeling is van operatieve hysteroscopie bij vrouwen in de 
reproductieve periode. Men kan het gebruik van anti-adhesieve gel na 
operatieve hysteroscopie steeds overwegen omdat dit de incidentie van 
intra-uteriene adhesies vermindert en als er toch vergroeiingen ontstaan 
dan blijken deze meer ‘mild' en minder 'matig of ernstig'. Wij vonden 
enkel bewijs van zeer lage methodologische kwaliteit uit een beperkt 
aantal gerandomiseerde studies in een algemene populatie die niet beperkt 
was tot vrouwen met subfertiliteit. Bovendien moeten onvruchtbare 
vrouwen worden geïnformeerd dat er momenteel geen bewijs is voor een 
voordeel voor het gebruik van anti-adhesieve gels voor de uitkomstmaten 
zwangerschap of levendgeboorte. 
Hoofdstuk 6 bestudeert de doeltreffendheid van verschillende anti-
adhesie strategieën na operatieve hysteroscopie bij subfertiele vrouwen. 
Intra-uteriene adhesies hebben een slechte reproductieve uitkomst door 
een hoge incidentie van onvruchtbaarheid of habitueel miskraam en door 
ernstige obstetrische verwikkelingen als eindpunt van een succesvolle 
hysteroscopische behandeling van uitgebreide intra-uteriene adhesies. 
Daarom stelt de literatuur verschillende preventieve strategieën voor maar 
vaak zijn deze enkel gebaseerd op observationeel onderzoek. Onze 
Cochrane systematische literatuurstudie tracht om de doeltreffendheid van 
verschillende preventieve maatregelen zoals het achterlaten van een IUD 
of een Foley katheter ballon, het voorschrijven van postoperatieve 
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hormoontherapie, het aanbrengen van anti-adhesieve gels of enten van 
menselijk amnion membraan samen te vatten en kritisch te beoordelen. 
Hoofdstuk 7 heeft als doel na te gaan of er enige vooruitgang is geboekt 
in de ‘evidence-based’ praktijkvoering in reproductieve chirurgie. In 1996 
werd de CONSORT verklaring gepubliceerd als een methodologisch 
initiatief om de normen van de rapportering van klinische studies te 
verhogen. Het doel van ons onderzoek was om de effecten van 
CONSORT op het aantal en de kwaliteit van de wetenschappelijke 
publicaties van gerandomiseerde studies in het domein van de 
reproductieve chirurgie bij subfertiele vrouwen te onderzoeken. Via een 
systematische literatuurstudie vonden wij 64 gerandomiseerde studies 
over chirurgische ingrepen bij onvruchtbare vrouwen met zwangerschap 
of levendgeboorte als uitkomstmaat: 16 studies behoren tot de pre 
CONSORT groep ( 1995) en 38 studies tot de post CONSORT groep 
( 1999). Voor de beoordeling van het kwalitatieve luik van de 
onderzoeksvraag werden 10 studies gepubliceerd tussen 1996 en 1998 
uitgesloten om een redelijke termijn toe te laten voor het implementeren 
van de CONSORT verklaring. Het aantal gerandomiseerde studies die 
zwangerschap of levendgeboorte als hoofd uitkomstmaat hebben 
gerapporteerd tijdens 2000-2010 (N=32) is hetzelfde als dat van alle 
gerandomiseerde studies die tijdens de periode 1970-1999, zijnde drie 
decennia werden gepubliceerd. Wij hebben de methodologische kwaliteit 
post versus pre CONSORT met elkaar vergeleken door het aantal punten 
beoordeeld als laag risico op bias te tellen via de Cochrane 'Risk of bias 
tool’. We hebben een consistente trend gevonden voor een verbetering in 
het voordeel van de post CONSORT studies voor de punten ‘genereren 
van willekeurige volgorde’ (RR 2.0, 95% BI 1.1 tot 3.5, P=0.02, 54 
studies), ‘blinderen van toewijzing’ (RR 2.2, 95% BI 0.90 tot 5.4, P = 
0.08, 54 studies), ‘volledigheid van uitkomst gegevens’ (RR 1.4, 95% BI 
0.92 tot 2.3, P= 0.11, 54 studies), ‘selectieve uitkomst rapportering’ (RR 
1.3, 95% BI 0.94 tot 1.7, P=0.12, 54 studies) en ‘andere mogelijke 
oorzaken van systematische vertekening’ (RR 2.1, 95% BI 0.52 tot 8.5, 
P=0.30, 54 studies), maar niet voor het punt ‘blindering’ (RR 0.42, 95% 
BI 0.12 tot 1.5, P=0.18, 54 studies). Er blijkt een belangrijke verbetering 
in de globale methodologische kwaliteit omschreven door de composiet 
uitkomstmaat 'alle zes punten voor risico voor systematische vertekening' 
in het voordeel van de post CONSORT studies (RR 1.5, 95% BI 1.2 tot 
1.9, P=0.001, 54 studies). Wij besluiten dat er de laatste jaren een 
duidelijke toename is geweest in zowel het aantal als de kwaliteit van de 
wetenschappelijke publicaties over reproductieve chirurgie bij vrouwen 
met vruchtbaarheidsproblematiek. 
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DISCUSSIE 
 
Onze systematische literatuurstudie kon geen gerandomiseerde 
vergelijking van reconstructieve tuba chirurgie met expectatief beleid of 
ART vinden in een doelpopulatie van vrouwen met tubaire 
onvruchtbaarheid waarbij levendgeboorte of zwangerschap werd 
bestudeerd als hoofduitkomstmaat. Dit stemt overeen met de bevindingen 
van twee Cochrane reviews (Pandian et al, 2008; Johnson et al, 2010). Dit 
beantwoordt de eerste onderzoeksvraag van dit proefschrift. 

Onze beoordeling van de beschikbare evidentie over de doeltreffendheid 
van hysteroscopie voor het behandelen van onvruchtbare vrouwen kon 
een beperkt positief effect aantonen bij vrouwen met 
endometriumpoliepen vóór IUI en bij vrouwen met primaire subfertiliteit 
en minstens twee gefaalde IVF pogingen vóór een volgende poging IVF. 
Bovendien hebben wij tal van lacunes in de kennis opgemerkt. Het 
gebruik van anti-adhesie barrière gels kan worden overwogen na 
operatieve hysteroscopie bij subfertiele vrouwen omdat dit de incidentie, 
de ernst en de uitgebreidheid van adhesies kan verminderen; gegevens 
over de effecten op de belangrijkste reproductieve uitkomsten ontbreken 
echter. Dit beantwoordt de tweede onderzoeksvraag van ons proefschrift 

Ons onderzoek heeft een toename in aantal en methodologische kwaliteit 
van publicaties over gerandomiseerd onderzoek over de doeltreffendheid 
van de reproductieve chirurgie in de afgelopen jaren aangetoond. Dit 
beantwoordt althans voor een gedeelte de derde onderzoeksvraag van ons 
proefschrift. Onze bevindingen stemmen overeen met deze van een recent 
verschenen opinie artikel over ‘Twenty years of Cochrane reviews in 
Menstrual Disorders and Subfertility' (Farquhar et al, 2013). Het aantal 
RCTs over de behandeling van subfertiliteit is volgens de auteurs 
toegenomen van bijna 2000 in 1997 naar meer dan 5000 in 2013. Er is een 
duidelijke verschuiving naar het opzoeken en verzamelen van bewijs van 
effectiviteit van de hoogste kwaliteit; dit moet ongetwijfeld kunnen leiden 
naar een groter gebruik van deze bewijsvoering op de werkvloer met de 
mogelijkheid om de kloof tussen de theorie en klinische praktijkvoering te 
overbruggen.  
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1. KLINISCHE IMPLIKATIES 
 
• Laparoscopische chirurgie voor de behandeling van 

onvruchtbaarheid 
 
Men kan niet langer verdedigen om routinematig een laparoscopie te doen 
bij alle subfertiele vrouwen als laatste stap in de fertiliteit exploratie: om 
100% zekerheid te hebben over de staat van de eileiders zou men enkel de 
groep van onvruchtbare vrouwen met minimale of prognostisch dubieuze 
pathologie groter maken wat leidt tot een inflatie van de kosten voor het 
gezondheidszorgsysteem (Collins en Van Steirteghem, 2004). HSG en 
laparoscopie zijn even doeltreffend voor het voorspellen van de kansen op 
een spontane conceptie in een algemene subfertiele populatie (Verhoeve 
et al, 2011). Onvruchtbare vrouwen met een voorgeschiedenis van PID, 
verwikkelde appendicitis, kleinbekken chirurgie, ectopische graviditeit en 
endometriose hebben een hogere kans op tuboperitoneale pathologie 
(Luttjeboer et al, 2009) en moeten worden gecounseld om vroeg in de 
exploratie een diagnostische laparoscopie te ondergaan (NICE 2004; 
ASRM 2006). CAT via de microimmuno-fluorescentie test lijkt de eerste 
keuze voor de initiële screening op tuba pathologie (Broeze et al, 2011). 
Het combineren van de anamnese met CAT heeft een grotere 
voorspellende waarde voor de selectie van subfertiele vrouwen die in 
aanmerking komen voor een diagnostische laparoscopie vergeleken met 
ieder van beide apart en biedt als triage de mogelijkheid om het aantal 
'onnodige laparoscopies' te verminderen met 82% vergeleken met het 
routinematig uitvoeren van een laparoscopie bij alle gevallen (Coppus et 
al, 2007). Het HSG is een nuttige screeningstest voor het opsporen van 
tuba afwijkingen bij alle subfertiele vrouwen (Broeze et al, 2011; the 
Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine, 
2012). De combinatie van anamnese, CAT en HSG heeft de hoogste 
performantie voor de diagnostiek van bilaterale tuba pathologie (Broeze et 
al, 2012). Het routinematig uitvoeren van testen voor het opsporen van 
eileiderdoorgankelijkheid bij de vruchtbaarheidsexploratie is niet 
kosteneffectief bekeken vanuit het standpunt van de zorgverzekeraar of 
gezondheidsautoriteit: als het nodig is om informatie te verkrijgen over de 
status van de eileiders om klinische beslissingen te nemen voor de 
gezondheid van individuele vrouwen dan is het HSG gevolgd door 
geïndividualiseerde behandeling of een diagnostische laparoscopie in 
gevallen van niet doorgankelijke eileiders op het HSG meer rendabel dan 
de routinematig uitgevoerde diagnostische laparoscopie (Verhoeve et al, 
2013). 
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De ovariële kapseldrilling gevolgd door CC en gonadotrofines bij 
persisterende anovulatie is een aantrekkelijk alternatief voor de tweede 
lijn behandeling van vrouwen met CC-resistente PCOS vooral omwille 
van het lager risico op meerlingzwangerschap voor minstens dezelfde 
doeltreffendheid vergeleken met het onmiddellijk opstarten van 
gonadotrofine behandeling. Bovendien heeft een studie met langere 
termijn opvolging aangetoond dat ovariële kapseldrilling met 
elektrocauterisatie aanzienlijk de nood tot ovulatie-inductie of ART voor 
een eerste levendgeborene vermindert en de kans op een tweede kind 
verhoogt (Nahuis et al, 2011). Er bleken geen beduidende verschillen te 
bestaan in levenskwaliteit tussen ovariële kapseldrilling en gonadotrofine 
behandeling, behalve voor een subgroep van vrouwen zonder doorgaande 
zwangerschap waarbij meer depressieve symptomen in de studie arm van 
de gonadotrofine behandeling werden opgemerkt vergeleken met de groep 
van de kapseldrilling (van Wely et al, 2004). De totale kosten voor de 
behandeling voor een doorgaande zwangerschap zijn gelijk voor beide 
behandelstrategieën (van Wely et al, 2004) maar de gegevens van een 
langere termijn follow-up hebben aangetoond dat de gemiddelde 
behandelingskosten per levendgeboorte binnen 8 tot 12 jaar na de eerste 
behandeling aanzienlijk lager zijn voor de strategie waarbij eerst gestart 
wordt met ovariële kapseldrilling vergeleken met gonadotrofines (Nahuis 
et al, 2012). Daarom dient het starten met ovariële kapseldrilling gevolgd 
door clomiphene citraat en gonadotrofines in geval van persisterende 
anovulatie te worden aanbevolen als een rationele tweede lijn behandeling 
bij subfertiele vrouwen met CC-resistente PCOS. 
Reconstructieve chirurgie was de enige beschikbare behandelingsoptie 
voor tubaire onvruchtbaarheid in het tijdperk vóór de IVF. Tubaire 
chirurgie biedt vrouwen de mogelijkheid om meer dan één maal zwanger 
te kunnen worden door een eenmalig uitgevoerde minimaal invasieve 
ingreep waardoor ART en de hiermee verbonden risico’s kunnen worden 
vermeden. De nadelen van reconstructieve chirurgie zijn de risico’s 
gepaard met de chirurgische ingreep/narcose en de kans op recidief 
hydrosalpinx. In geval van bilaterale onherstelbare hydrosalpinges is er 
kwaliteitsvol bewijs dat salpingectomie of tubaire occlusie ondersteunt om 
de kansen op een zwangerschap via IVF te verhogen (Johnson et al, 2010; 
Johnson et al, 2011). Aan jonge vrouwen zonder verdere problemen kan 
een laparoscopische fimbrioplastie of neosalpingostomie worden 
aanbevolen om tuba pathologie met een goede prognose zoals phimosis of 
adhesies te herstellen (Mol et al, 1999); het uitvoeren van een bilaterale 
salpingectomie zou alle mogelijkheden voor een spontane zwangerschap 
in deze gevallen onherroepelijk wegnemen (Johnson et al, 2011). 
Microchirurgische of laparoscopische reanastomose door een deskundige 
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reproductieve chirurg verdient mogelijks de voorkeur na een 
voorafgaande eileidersterilisatie (the Practice Committee of the American 
Society for Reproductive Medicine, 2012). 
 
• Hysteroscopische chirurgie voor de behandeling van 

onvruchtbaarheid 
 
Het uitvoeren van een hysteroscopie voorafgaand aan een daaropvolgende 
IVF/ICSI behandeling kan de kans op een succesvolle reproductieve 
uitkomst vergroten bij vrouwen met primaire subfertiliteit en minstens 
twee mislukte IVF/ICSI pogingen. Een systematisch literatuuronderzoek 
met meta-analyse van vijf observationele studies en één gerandomiseerde 
studie heeft aangetoond dat een hysteroscopie vóór een eerste IVF-poging 
de kansen op een klinische zwangerschap en levendgeboorte kan 
vergroten; deze gegevens moeten omzichtig worden geïnterpreteerd 
wegens de aanzienlijke klinische verscheidenheid en de statistische 
heterogeniteit van de geïncludeerde studies (Pundir et al, 2013). Een 
hysteroscopie vóór een eerste IVF poging is mogelijk kosteneffectief 
zoals blijkt uit een studie van een kostenbeslissing model (Kasius et al, 
2013). Bijkomend onderzoek is nodig alvorens men met zekerheid kan 
aanbevelen om routinematig een hysteroscopie uit te voeren voorafgaand 
aan iedere eerste ART behandeling. 
 
• Anti-adhesieve behandeling na hysteroscopische chirurgie  
 
Gynaecologische chirurgen moeten vrouwen met zwangerschapswens 
informeren dat de vorming van intra-uteriene adhesies de belangrijkste 
lange termijn verwikkeling is na operatieve hysteroscopie bij vrouwen in 
de reproductieve leeftijd. Een recent Nederlands onderzoek heeft 
aangetoond dat het bedacht zijn op de problematiek van adhesies bij 
Nederlandse gynaecologen beperkt is en dat de counseling over dit 
probleem niet adequaat verloopt (Meuleman et al, 2013). Het gebruik van 
anti-adhesieve gels na operatieve hysteroscopie kan de incidentie van 
adhesies verminderen net als de mate/ernst van de intra-uteriene adhesies; 
de effecten op de reproductieve uitkomst zijn niet echter niet onderbouwd 
door bewijs van hoge kwaliteit vergelijkbaar met het gebruik van anti-
adhesieve gel na laparoscopische myomectomie (Pellicano et al, 2005). 
Dit gebrek aan voldoende bewijs mag men uiteraard niet over het hoofd 
zien tijdens de counseling. 
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2. TOEKOMSTIG ONDERZOEK 
 
• Laparoscopische chirurgie voor de behandeling van 

onvruchtbaarheid 
 
Bijkomend onderzoek is nodig om de doeltreffendheid van HyCoSy te 
onderzoeken voor het voorspellen van spontane zwangerschap; één 
gerandomiseerd onderzoek kon geen voordeel aantonen voor HyCoSy 
voor het vergroten van de kansen op een klinische zwangerschap bij 
subfertiele vrouwen (Lindborg et al, 2009). 
Verschillende vergelijkende studies suggereren een sterke overeenkomst 
tussen de bevindingen van transvaginale hydrolaparoscopie (THL) en 
conventionele laparoscopie (Campo et al, 1999; Casa et al, 2002; Darai et 
al, 2000; Nawroth et al, 2001). In een prospectieve cohort studie werden 
concordante FRRs gevonden voor unilaterale tuba pathologie, bilaterale 
tuba pathologie en adhesies/endometriose; dit suggereert dat de capaciteit 
van THL om de kans op een spontane doorgaande zwangerschap te 
voorspellen dezelfde is als deze van de gewone laparoscopie (van Tetering 
et al, 2007). Definitief bewijs kan slechts komen van bijkomend 
pragmatisch gerandomiseerd onderzoek dat THL vergelijkt met de 
standaard laparoscopie in een vergelijkbare doelgroep met een kort 
tijdsinterval tussen beide procedures. Bijkomend onderzoek is ook nodig 
om de waarde van klinische predictiemodellen voor tubaire pathologie en 
endometriose (alle stadia versus fase III of IV) te bestuderen voor het 
selecteren van vrouwen met onverklaarde onvruchtbaarheid die bij 
voorkeur vroeg in de onderzoeksfase THL als een poliklinische procedure 
onder lokale verdoving zouden moeten ondergaan. 
Verschillende auteurs melden dat het parallel debat over de 
gezondheidseconomische aspecten van ART om het meest geschikte 
financieringskader voor het verstrekken van veilige, billijke en 
kosteneffectieve behandeling te omschrijven uiterst ingewikkeld is (Mol 
et al, 2000; Connolly et al, 2010; Berg Brigham et al, 2012; Chambers et 
al, 2013). Kosteneffectiviteit studies die reconstructieve tuba chirurgie 
vergelijken met expectatief beleid als een alternatief of voorafgaande aan 
ART bij vrouwen met tubaire infertiliteit dienen hoog bovenaan op de 
onderzoeksagenda te worden geplaatst, zeker in landen met een hoog 
verbruik van ART, zoals België; de vergelijking tussen beide interventies 
moet ook de uitkomsten van ongewenste neveneffecten en 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit in acht nemen. De 
terughoudendheid vanwege de artsen in de reproductieve geneeskunde om 
het als hoog gepercipieerde succes van ART openlijk in vraag te durven 
stellen lijkt een grote belemmering te zijn voor het uitvoeren van dergelijk 
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onderzoek (Kamphuis et al, 2014). We moeten anderzijds ook toegeven 
dat er belangrijke beperkingen zijn voor de uitvoerbaarheid van dergelijke 
studies bijvoorbeeld voor wat betreft de beschikbaarheid van voldoende 
chirurgische expertise voor reconstructieve tuba chirurgie (Pandian et al, 
2008) en een voldoende hoge prevalentie van tubaire pathologie (Sabatini 
en Davis, 2005). A priori gedefinieerde subgroep analyses zijn nodig om 
de kosteneffectiviteit van tubaire reconstructieve chirurgie te vergelijken 
met ART in specifieke subgroepen (bvb. oudere versus jongere vrouwen, 
poor responders, eerdere tubasterilisatie...). 
 
• Hysteroscopische chirurgie voor de behandeling van 

onvruchtbaarheid 
 
Wij zijn het eens met andere auteurs dat er op dit ogenblik onvoldoende 
hoog kwalitatief bewijs is gebaseerd op gerandomiseerd onderzoek met 
voldoende statistisch onderscheidingsvermogen dat enig voordeel kan 
aantonen voor de hysteroscopische myoomverwijdering voor het 
vergroten van de kans op zwangerschap of levendgeboorte bij vrouwen 
met onverklaarde onvruchtbaarheid of voorafgaand aan ART (Metwally et 
al, 2012). De bevindingen van een systematisch literatuuroverzicht van 
observationele studies (Pritts et al, 2009) suggereren een negatief impact 
van submuceuze myomen op de reproductieve uitkomst en een voordeel 
voor de hysteroscopische verwijdering van de fibromen. Wij staan als 
reproductieve chirurgen bijgevolg voor een moeilijke keuze: ofwel nemen 
wij dit niet op bewijs gebaseerd onderzoek voor (vertekende) waarheid 
ofwel kiezen wij het pad van de wetenschap om de effectiviteit en 
veiligheid van hysteroscopische myomectomie voor behandeling van 
vrouwen met onverklaarde onvruchtbaarheid of voorafgaande aan 
IUI/ART aan te tonen. Het niet verwijderen van de fibromen wordt 
wellicht door sommigen als onethisch aanzien, een aanvullende 
behandeling opstarten met ovariumstimulatie, IUI of ART lijkt dan voor 
anderen weer niet aangwezen; er is echter een derde en vaak over het 
hoofd geziene mogelijkheid om geïnformeerde toestemming te vragen aan 
de patiënte voor haar deelname aan een pragmatische multicentrische 
gerandomiseerde studie. Bijkomende gegevens uit gerandomiseerd 
onderzoek over verbanden tussen dosisrespons of lokalisatie van de 
fibromen en de overeenkomstige toename in voordeel of afname in nadeel 
zijn nodig om de causaliteit tussen submuceuze fibromen en 
onvruchtbaarheid te bestuderen. Er is verder onderzoek nodig naar het 
verband tussen de timing van de hysteroscopische interventie en de 
effecten op de kansen voor zwangerschap of levendgeboorte. Bijkomend 
onderzoek dient aan te tonen of hysteroscopie in de voorgaande cyclus 



Hoofdstuk 8 
 

 
222 

voordeel biedt aan alle vrouwen die behandeld moeten worden met 
IVF/ICSI of beperkt is tot de subgroep van vrouwen met primaire 
subfertiliteit en onverklaard herhaald implantatiefalen. Een recent 
gepubliceerd systematisch literatuuroverzicht met een meta-analyse van 
vier gerandomiseerde en drie observationele studies (Potdar et al, 2012) 
en één Cochrane review (Nastri et al, 2012) hebben een positief effect 
aangetoond van het aanbrengen van endometriaal trauma 
(endometriumbiopsie/endometrial scratch en diagnostische hysteroscopie) 
tijdens de cyclus die voorafgaat aan de ART behandeling op de kansen op 
levendgeboorte en klinische zwangerschap. Wanneer het endometriaal 
trauma werd aangebracht op de dag van de follikelaspiratie werd een 
beduidende daling van de kansen op een doorgaande en klinische 
zwangerschap aangetoond (Nastri et al, 2012). Het positief effect van het 
herhaald afnemen van een endometriumbiopsie werd voor het eerst 
geobserveerd in een onderzoek naar het patroon van expressie van een gap 
junction eiwit in het endometrium. Een gerandomiseerde studie kon 
vervolgens de hypothese bewijzen dat lokale schade van het endometrium 
de receptiviteit voor implantatie kan verhogen (Barash et al, 2003). Een 
gerandomiseerde vergelijking tussen hysteroscopie in de cyclus 
voorafgaand aan ART vergeleken met de dag van de follikelaspiratie biedt 
de mogelijkheid om eenzelfde verband tussen tijdstip en effect van de 
hysteroscopie vóór ART te bestuderen. Daarnaast moet ook worden 
onderzocht of het voordeel van het aanbrengen van endometriaal trauma 
via biopsie/scratching of hysteroscopie vóór ART verschilt volgens het 
tijdstip in de menstruele cyclus. De duur van dit positief effect is 
ongekend maar klinisch relevant; aanvullend onderzoek moet een 
antwoord kunnen geven op de vraag of het zinvol is om de interventie te 
herhalen bij persisterend implantatiefalen. Deze praktijk kan leiden tot een 
aanzienlijke meerkost naast toegenomen stress en ongemak bij de 
patiënten; daarom moeten aspecten van kosteneffectiviteit en 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit eveneens in rekening worden 
gebracht. Het nuteffect van de endometrium-biopsie/scratch lijkt groter 
dan dat van de hysteroscopie voor de uitkomstmaat klinische 
zwangerschap (Potdar et al, 2012); dit resultaat moet met de nodige 
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat alle gevallen van 
operatieve hysteroscopie uit de statistische pooling in deze review werden 
uitgesloten vanuit de voorafgaande assumptie dat operatieve 
hysteroscopie voor alle niet vermoede intracavitaire afwijkingen de 
kansen op een succesvolle uitkomst van ART vergroot (Potdar et al, 
2012). Verder onderzoek is nodig naar vergelijkende kosteneffectiviteit 
van endometriaal trauma via biopsie/scratch vergeleken met 
hysteroscopie. Bovendien is basis wetenschappelijk onderzoek nodig om 
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de onderliggende biologische werkingsmechanismen voor het verhogen 
van de receptiviteit van het endometrium gedurende het 
implantatievenster te verklaren. In 1907 werd een artikel gepubliceerd 
over de observatie van een toegenomen groei van endometriale stromale 
cellen uitgelokt door letsels aan het endometrium door schrapen van 
progestationele baarmoeders bij de cavia (Loeb, 1907). Een grotere influx 
van macrofagen en dendritische cellen belangrijk voor decidualizatie van 
humane endometriale stroma cellen (HESCs) en implantatie (Gnainsky et 
al, 2010), een verhoogde vrijzetting van pro-inflammatoire cytokines en 
groeifactoren, vooral leukemia-inhibiting factor (LIF), interleukin-1  (IL) 
en heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor (HBEGF) 
(Paria et al, 2002), een gewijzigde genexpressie in het 
baarmoederslijmvlies met opregulatie van pro-implantatie eiwitten 
(Kalma et al, 2009) en synchronisatie van endometrium en embryonale 
ontwikkeling (Zhou et al, 2008) zijn plausiebele verklaringen. Dit 
basisonderzoek naar onderliggende hypothetische mechanismen voor het 
verhogen van de receptiviteit van het endometrium moet voor de klinische 
praktijk kunnen beantwoorden hoeveel endometriaal trauma nodig is om 
betere reproductieve uitkomsten met ART te kunnen behalen. 
 
• Anti-adhesieve behandeling na hysteroscopische chirurgie  
 
Het onderzoek naar de effectiviteit van anti-adhesieve barrière gel voor 
het voorkomen van intra-uteriene adhesies stemt overeen met de 
bevindingen van een Cochrane review (Metwally et al, 2006). Aanvullend 
onderzoek is nodig omdat de effecten van het gebruik van anti-adhesieve 
barrière gel na operatieve hysteroscopie bij de behandeling van subfertiele 
vrouwen op de reproductieve uitkomst onbekend zijn. 
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3. WILLEKEURIGE BESCHOUWINGEN(*) OVER DE 
TOEKOMST VAN OP BEWIJS GEFUNDEERDE PRAKTIJK-
VOERING IN DE REPRODUCTIEVE CHIRURGIE 

 
Er is weinig twijfel over de betrouwbaarheid van het toepassen van een 
streng wetenschappelijke benadering voor het meten van de 
doeltreffendheid van een interventie onder ideale experimentele 
omstandigheden via een gerandomiseerde studie; de RCT biedt de 
mogelijkheid om het echte behandelingseffect te meten met de kleinste 
kans op systematische vertekening. Een lege artis opgezette RCT heeft net 
daarom een grote interne validiteit. Dit betekent dat de schatting van het 
behandelingseffect voor de voorwaarden, de interventie en de populatie 
beschreven in het experiment uiterst betrouwbaar zijn. Maar geldt dit 
evenzeer voor alle onvruchtbare vrouwen? Of minstens voor die 
onvruchtbare vrouwen onder de behandeling van een reproductieve 
chirurg die de bevindingen van een "experimentele" gerandomiseerde 
studie raadpleegt om een behandeling gebaseerd op de beste beschikbare 
evidentie voor te stellen maar werkt in omstandigheden die mogelijk sterk 
verschillen van deze beschreven in het experiment? De toepasbaarheid 
van de bevindingen van een studie op een algemene of doelpopulatie 
noemt men de externe validiteit van een studie. Sinds kort lijkt er een 
toenemende interesse in zogenaamde 'real life' studies. In een review 
(Saturni et al, 2014) werd de afweging tussen de interne en externe 
validiteit van een studie onterecht herleid tot het onderscheid tussen 
'experimentele' RCTs die de werkzaamheid (efficacy) bestuderen versus 
'real life' studies die beogen om de doeltreffendheid (effectiveness) te 
meten; deze vereenvoudiging gaat voorbij aan het gegeven dat men 
studies die de werkzaamheid of doeltreffendheid onderzoeken eerder dient 
te plaatsen in een continuüm dan een dichotomie (Haynes et al, 2006). 
Kritiek op de streng wetenschappelijke benadering van de 'experimentele' 
RCT heeft binnen het vakgebied van de psychiatrie geleid tot wat 
omschreven wordt als door ‘praktijk effectief verondersteld bewijs’ of 
‘practice-based evidence’ om beter de uitkomsten op het niveau van de 
individuele patiënt te kunnen voorspellen (Margison et al, 2000). 
‘Practice-based evidence’ wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om 
klinische vaardigheden en ervaring te gebruiken voor het snel herkennen 
van de gezondheidstoestand en diagnose van elke individuele patiënt, de 
afzonderlijke voor- en nadelen van de alternatieve behandelingen en de 
persoonlijke waarden en verwachtingen. Het 'gewetensvol, expliciet en 
verstandig gebruiken van de beste evidentie bij het nemen van 
beslissingen over de zorg van individuele patiënten' staat voor de 
integratie van individuele expertise van de zorgverstrekker met de beste 
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beschikbare gegevens van systematisch literatuuronderzoek rekening 
houdend met de unieke waarden en voorkeur van de individuele patiënt. 
‘Practice-based evidence’ is daarom een deel van ‘evidence-based 
practice’. 
De wetenschappelijke benadering van EBM lijkt minder aantrekkelijk 
voor de praktiserende arts die mogelijk opziet tegen de uitdaging om 
betrouwbaar bewijs te zoeken voor een bepaalde interventie in plaats van 
het verder aanbieden van behandelingen die niet op bewijs gebaseerd zijn 
(Kamphuis et al, 2014). Wij zijn het eens met andere auteurs dat de sterkte 
van een goed uitgevoerde RCT berust op de grote interne validiteit; dit 
laat de clinicus toe om effectieve interventies te onderscheiden van 
ineffectieve, onzekere of mogelijks schadelijke interventies (Johnson et al, 
2003; Johnson et al, 2008; Farquhar et al, 2013). Wij geven toe dat er veel 
belemmeringen kunnen zijn voor het opzetten van een degelijke 
chirurgische RCT. Een aantal barrières werd al door andere auteurs 
beschreven (McCulloch et al, 2002; McLeod, 1999) bijvoorbeeld de 
problematiek van de chirurgische leercurve en de verschillen in 
chirurgisch-technische vaardigheid (Devereaux et al, 2005), de 
moeilijkheid om chirurgische ingrepen te standaardiseren (Kapiteijn et al, 
1999), het probleem van blindering in chirurgische klinische trials 
(Moseley et al, 2002), het bestaan van tal van co-interventies (Haynes et 
al, 2006), problemen van rekrutering (Haynes et al, 2006) en problemen 
met het berekenen van het statistisch onderscheidingsvermogen en de 
grootte van de steekproef (Dimick et al, 2001). Er is de laatste tijd ook een 
toenemende erkenning van het probleem over het toepassen van EBM in 
de praktijk: de biomedische kennis blijft exponentieel toenemen terwijl de 
integratie van de bevindingen en de conclusies van het klinisch 
wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijkvoering te traag 
verloopt (Oude Rengerik et al, 2011). Praktijkrichtlijnen gebaseerd op de 
beste beschikbare evidentie kunnen niet wenselijke variabiliteit in zorg 
tussen instellingen verminderen en bijgevolg de toepassing van op bewijs 
gebaseerde medische praktijkvoering faciliteren. Men heeft al geprobeerd 
om via een gerandomiseerde studie de doeltreffendheid te meten van 
veelzijdige strategieën die beogen om gedragsverandering en toepassing 
in de dagelijkse klinische praktijk te bevorderen (Mourad et al, 2011). Het 
is duidelijk dat op bewijs gefundeerde medische praktijkvoering een 
nodige maar op zich niet voldoende voorwaarde is voor de behoeften van 
zowel de zorgverstrekkers als de patiënten. De afgelopen jaren kwam ook 
de ‘patiënt centeredness’ in de kijker binnen de vruchtbaarheidskliniek 
(Dancet et al, 2010). Het kader voor ‘patiënt-centered care’ binnen de 
fertiliteitskliniek plaatst de vrouw centraal maar houdt wel rekening met 
bijkomende aspecten zoals doeltreffendheid, veiligheid, kosten en 
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belasting door IVF-behandeling (Dancet et al, 2014). Uit de definities van 
‘patient centered’ en ‘evidence-based practice’ wordt het in één oogopslag 
duidelijk dat beide behoren tot eenzelfde continuüm eerder dan 
competitief of wederzijds uitsluitend te zijn. 
Voor de clinici lijkt de verleiding soms groot om evidentie gebaseerd op 
observationeel onderzoek als een ethisch imperatief te gebruiken om geen 
bijkomend klinisch wetenschappelijk onderzoek van hogere 
methodologische kwaliteit te moeten opzetten, zoals in de gevallen van 
vrouwen met onverklaarde onvruchtbaarheid en submuceuze myomen of 
vrouwen met habitueel miskraam en uterien septum (Kowalik et al, 2010). 
Deze "zekerheid" gebaseerd op resultaten van onderzoek met een inherent 
risico op systematische vertekening moet niettemin opzij worden 
geschoven uit respect voor de beredeneerde onzekerheid binnen de grotere 
gemeenschap van deskundigen (Haynes et al, 2006). De echte 
onzekerheid van de deskundige professionele gemeenschap over de balans 
tussen winst en verlies voor twee of meer behandelingen voor een wel 
omschreven populatie wordt in de Angelsaksische literatuur omschreven 
als "clinical equipoise"(Freedman, 1987). Het tegen elkaar afwegen van 
de “clinical equipoise”en de 'zekerheid' op basis van studies van lagere 
methodologische kwaliteit zou de norm moeten zijn om te oordelen of 
bijkomend onderzoek voor het toetsen van de effectiviteit van een 
interventie al dan niet nodig is. Wij zijn daarom van oordeel dat het 
aanbieden van deelname aan een gerandomiseerde studie niet alleen een 
derde en vaak over het hoofd gezien alternatief is maar bovendien moet 
worden gezien als een echte behandelingsoptie in alle gevallen van 
“clinical equipoise”. 
Een laatste vraag betreft het bewijs voor de doeltreffendheid van EBM in 
de praktijkvoering. Is er enig bewijs dat op bewijs gebaseerde 
praktijkvoering doeltreffend is om positieve uitkomsten die belangrijk zijn 
voor patiënten te verbeteren (Dobbie et al, 2000)? Het lijkt een haast 
onoverkomelijke uitdaging om deze kapitale vraag wetenschappelijk te 
benaderen via een random vergelijking van ‘evidence-based’ met non-
‘evidence-based’ praktijkvoering. Gegevens van uitkomsten onderzoek 
kunnen naar onze mening een alternatief maar betrouwbaar antwoord 
geven op deze vraag. Uitkomsten onderzoek kan worden omschreven als 
de studie van de eindresultaten van gezondheidszorg die rekening houdt 
met patiënten ervaringen, voorkeuren en waarden; deze onderzoeksvorm 
heeft als doel om wetenschappelijk bewijs te leveren voor beslissingen 
genomen door allen die deelnemen aan gezondheidszorg (Clancy en 
Eisenberg, 1998). Tal van gegevens uit het uitkomsten onderzoek tonen 
aan dat patiënten die werden behandeld met ‘evidence-based practice’ 
vaak betere uitkomsten hadden dan hen die geen ‘evidence-based’ 
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behandelingen kregen in verschillende domeinen van de geneeskunde 
(Krumholz et al, 1996; Krumholz et al, 1998) waaronder ook de 
reproductieve geneeskunde (Twisk et al, 2006; Pandian et al, 2013; 
Mastenbroek et al, 2011) en de reproductieve chirurgie (Johnson et al, 
2008; Johnson et al, 2010). Wij zijn het eens met andere auteurs dat "de 
vraag naar streng bewijs voor de beoordeling van de doeltreffendheid van 
medische interventies een goede zaak is" (Imrie en Ramey, 2008). Dit 
geldt volgens ons evenzeer voor de reproductieve chirurgie: echte 
vooruitgang op het gebied van reproductieve chirurgie moet steunen op 
chirurgisch-technische vaardigheden, innovatie in technieken en 
instrumenten, basis wetenschappelijk onderzoek en het toetsen van het 
klinisch wetenschappelijk onderzoek aan de gouden standaard van de 
gerandomiseerde studie. Wanneer de balans van de doeltreffendheid in 
evenwicht, dus onbepaald is, zouden reproductieve chirurgen de leidraad 
moeten volgen van ‘clinical equipoise’ eerder dan zich te verschuilen 
achter valse zekerheid of pseudo-ethische bezwaren als excuus om hun 
klinische praktijkvoering niet te veranderen of terughoudend te zijn om 
aanvullend hoog kwalitatief klinisch onderzoek op te zetten. Er lijkt geen 
passender einde voor het verhaal van de houten lepel bij het begin van dit 
proefschrift dan de krachtige Oud-Engelse woorden uit de mond van één 
van Cochrane’s grootste landgenoten (*): "Now this is not the end. It is 
not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the 
beginning".  
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