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De wereldwijde epidemie van obesitas is indrukwekkend. De Wereld 

Gezondheidsorganisatie heeft overgewicht gedefinieerd als een body mass 

index (BMI) ≥ 25 kg/m² en obesitas als BMI ≥ 30 kg/m². In de meerderheid van 

ontwikkelde landen is de gemiddelde BMI van vrouwen van vruchtbare leeftijd 

boven de 25 kg/m².  In Nederland had in 2012 ongeveer 14% van de vrouwen 

van vruchtbare leeftijd obesitas. Naast deze cijfers verschuift het probleem 

ook naar volgende generaties met enorme aantallen zoals 42 miljoen 

zuigelingen en jonge kinderen wereldwijd in 2013 met overgewicht of obesitas. 

Eén van de gezondheidsgevolgen van obesitas bij vrouwen is verminderde 

vruchtbaarheid. Voor zowel obese vrouwen met een eisprong als zonder 

eisprong geldt dat er een lagere kans op zwangerschap is dan voor vrouwen 

met een normaal gewicht. Dit maakt dat deze vrouwen vaker hulp zoeken 

voor een vruchtbaarheidsprobleem dan vrouwen met een normaal gewicht. Zij 

krijgen echter het minst vaak vruchtbaarheidsbehandeling. Dit heeft te maken 

met verschillende BMI grenzen die wereldwijd gebruikt worden voor toegang 

tot dergelijke behandelingen. 

In dit proefschrift hebben we de problemen beoordeeld die obese vrouwen 

ervaren met zwanger raken, vruchtbaarheidssbehandeling en het beloop 

van hun zwangerschap. Tevens hebben we de ethische aspecten van 

vruchtbaarheidsbehandeling in deze groep vrouwen gedetailleerd besproken.

In hoofdstuk 2 hebben we analyses en economische modellen gebruikt om 

de kosten van een levendgeboren kind na vruchtbaarheidsbehandeling te 

berekenen voor vrouwen met normaal gewicht, overgewicht en obesitas. 

In onze hypothetische groep van 1000 obese vrouwen zonder eisprong 

was het aantal levendgeborenen verminderd met 15% (van 806 naar 687 

levendgeborenen) in vergelijking met vrouwen van normaal gewicht. Voor 

vrouwen met een eisprong was het aantal levendgeborenen verminderd met 

24% (van 698 tot 531 levendgeborenen). Hiermee overeenkomend steeg 

het aantal complicaties. De geassocieerde kosten waren dan ook hoger: de 

kosten van een levendgeborene voor een obese vrouw zonder eisprong was 

100% hoger dan voor een vrouw met normaal gewicht. Voor vrouwen met 

een eisprong waren deze kosten 70% hoger. Vruchtbaarheidsbehandeling in 

vrouwen met obesitas is minder effectief en gaat gepaard met hogere kosten. 

In hoofdstuk 3 hebben we de vraag gesteld of vruchtbaarheidsbehandeling 

bij vrouwen met overgewicht en obesitas gepaard gaat met een hoger 
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complicatierisico dan voor vrouwen met een normaal gewicht en wat de 

effectiviteit van vruchtbaarheidsbehandeling is. We hebben de literatuur 

systematisch doorzocht op complicaties van vruchtbaarheidsbehandeling 

in relatie tot gewicht. We hebben 14 studies gevonden die rapporteren 

over de relatie tussen overgewicht en complicaties van de behandeling. 

Geen van de individuele studies heeft een positieve relatie aangetoond 

tussen overgewicht en complicaties. De gepoolde odds ratios (OR) voor 

overgewicht versus normaal gewicht voor ovarieel hyperstimulatie syndroom, 

meerlingzwangerschap en buitenbaarmoederlijke zwangerschap waren 1.0 

[95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0.77 tot 1.3], 0.97 (95% BI 0.91 tot 1.04) en 

0.96 (95% BI 0.54 tot 1.7), respectievelijk. In 27 studies werd gerapporteerd 

over BMI en succes van vruchtbaarheidsbehandeling. De gepoolde ORs voor 

overgewicht versus normaal gewicht voor levendgeborenen, doorgaande 

en klinische zwangerschap na behandeling waren OR 0.90 (95% BI 0.82 tot 

1.0), 1.01 (95% BI 0.75 tot 1.4) en OR 0.94 (95% BI 0.69 tot 1.3), respectievelijk. 

Deze resultaten laten zien dat in termen van veiligheid en effectiviteit van 

vruchtbaarheidsbehandeling de invloed van overgewicht en obesitas zeer 

beperkt is.

In hoofdstuk 4 hebben we de effectiviteit van een gewichtsreductieprogramma 

van zes maanden geëvalueerd in een retrospectief onderzoek onder vrouwen 

met obesitas en verminderde vruchtbaarheid. De gemiddelde gewichtsreductie 

was 4.3 kg in de interventiegroep en de controlegroep vertoonde een 

gemiddelde gewichtstoename van 0.5 kg vergeleken met de uitgangswaarde 

voor de start van behandeling (p-waarde <0.001). Er waren 33 (32%) vrouwen 

in de interventiegroep versus 25 (25%) vrouwen in de controlegroep die meer 

dan  5% waren afgevallen vergeleken met de uitgangswaarde (odds ratio 

(OR) 1.05 (95% BI 0.43 tot 2.6). De doorgaande zwangerschapscijfers waren 

52 (51%) en 41 (41%) (aangepaste hazard rate ratio (HRR) 1.9 (95% BI 1.0 tot 

3.4)) en levendgeborenen 48 (47%) en 37 (37%) (HRR 2.0 (95% BI 1.1 tot 3.8) 

voor de interventiegroep en controlegroep respectievelijk. Onze studie laat 

een potentieel positief effect van een gewichtsreductieprogramma zien. 

In hoofdstuk 5 hebben we de zwangerschapsuitkomsten in deze vrouwen 

vergeleken. De samengestelde uitkomst van zwangerschapscomplicaties 

was niet verschillend tussen de groepen: 19 (37%) complicaties in de 

interventiegroep versus 12 (34%) complicaties in de controlegroep (relatief risico 
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(RR) 1.1 (95% BI 0.61 tot 1.9) p-waarde 0.34). Onze gegevens  laten geen effect 

zien van gewichtsreductie op het optreden van zwangerschapscomplicaties. 

In hoofdstuk 6 rapporteren we over de lange termijn ontwikkeling van de 

kinderen uit beide groepen. De gemiddelde gewichten en de gemiddelde BMI’s 

gedurende de eerste vier jaar verschilden niet significant tussen de groepen. 

Hoofdstuk 7 beoordeelt de verschillende argumenten die gebruikt worden voor 

het hanteren van een BMI grens in toelating tot vruchtbaarheidsbehandeling. 

Ten eerste het argument van veiligheid voor de vrouw. De verhoogde 

kans op zwangerschapscomplicaties in obese vrouwen is evident, deze 

is echter niet anders dan in vrouwen met geassocieerde ziekte die wel 

vruchtbaarheidsbehandeling krijgen en tevens niet disproportioneel. Ten tweede 

de risico’s voor het ongeboren kind. Er zijn verhoogde risico’s op congenitale 

afwijkingen en vroeggeboorte. Maar als behandeling op grond van risico’s voor 

het kind wordt geweigerd, kan dit alleen worden overwogen in exceptionele 

omstandigheden zoals wanneer er sprake is van “great risk of serious harm”. 

Ten derde, het kostenaspect van behandeling. Dit argument lijkt selectief te 

worden gebruikt terwijl andere groepen met een additioneel gezondheidsrisico 

wel vergoeding voor hun vruchtbaarheidsbehandeling krijgen. Vanwege de 

potentiële winst van leefstijlinterventie in obese subfertiele vrouwen zou dit 

aangeboden moeten worden. Als het echter niet lukt om af te vallen zou dit 

niet automatisch moeten leiden tot het weigeren van behandeling. Gelet op 

de risico’s en kosten die bij de behandeling van andere fertiliteitspatienten wel 

aanvaardbaar worden geacht, zou dat onrechtvaardig zijn.

Tenslotte bespreken we in hoofdstuk 8 de resultaten en conclusies van 

dit proefschrift en plaatsen we het in een breder perspectief. We geven 

aanbevelingen voor de vruchtbaarheidsbehandeling van obese vrouwen en 

adviseren over toekomstig onderzoek aangaande dit onderwerp. 
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