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SAMENVATTING 

In de voortplantingsgeneeskunde zijn de cruciale vragen bij het begeleiden 
van paren met subfertiliteit; welke paren moeten behandeld worden, wanneer 
en hoe moeten ze behandeld worden?
Paren met subfertiliteit door dubbelzijdige tubapathologie, ernstige 
verminderde semenkwaliteit of ovulatiestoornissen hebben allen behandeling 
nodig om deze duidelijke hindernissen voor conceptie te overbruggen. 
Echter, bij 30 tot 50% van alle subfertiele paren zijn de testuitslagen binnen 
de grenzen van normaal of laten een licht afwijkende semen analyse zien. 
Deze paren worden gediagnostiseerd met onverklaarde of milde mannelijke 
subfertiliteit. Dit zijn in essentie “diagnoses per exclusionem”. Voor een paar is 
dit een ambivalente diagnose om te ontvangen; eigenlijk betekent het dat er 
niet perse iets mis is, maar het betekent ook dat we niet weten waarom een 
zwangerschap uitblijft. 
Intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie is traditioneel gezien de 
eerstelijns behandeling voor paren met onverklaarde of milde mannelijke 
subfertiliteit. De behandeling is niet invasief en relatief goedkoop. Intra-
uteriene inseminatie wordt al lang toegepast, maar pas in 1984 is de effectiviteit 
wetenschappelijk onderzocht in een gerandomiseerde studie die gepubliceerd 
werd in de Lancet. In deze studie met een cross-over design werden 35 paren 
in drie groepen gerandomiseerd; natuurlijke conceptie met behulp van het 
meten van de basale lichaamstemperatuur, natuurlijke conceptie met behulp 
van het meten van de piek van het luteïniserend hormoon (LH), of intra-
uteriene inseminatie met behulp van het meten van de LH-piek. Aangezien het 
een kleine studie betrof, kon de effectiviteit van intra-uteriene inseminatie niet 
worden aangetoond. Desalniettemin is intra-uteriene inseminatie vanaf dat 
moment op brede schaal geïmplementeerd, met als gevolg dat het de meest 
gebruikte fertiliteits bevorderende behandeling ter wereld is geworden. 
Achteraf bezien is het overenthousiast geïmplementeerd; zelfs nu zijn er 
slechts enkele studies die intra-uteriene inseminatie met of zonder ovariële 
stimulatie hebben vergeleken met natuurlijke conceptie, dus de effectiviteit 
is tot op de dag van vandaag niet onomstotelijk bewezen. Dit heeft Europese 
en Amerikaanse richtlijnen er niet van weerhouden om aanbevelingen te doen 
voor het gebruik van intra-uteriene inseminatie. De richtlijnen van de American 
Society of Reproductive Medicine (ASRM) concluderen dat er een klein, maar 
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significant, effect is van intra-uteriene inseminatie. Intra-uteriene inseminatie 
wordt aanbevolen als kortdurende eerstelijns behandeling voor onverklaarde 
subfertiliteit. 
De meest recente richtlijnen van het National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) concluderen dat er geen bewijs is voor een verschil tussen 
intra-uteriene inseminatie met of zonder ovariële stimulatie en natuurlijke 
conceptie. Het aanbieden van intra-uteriene inseminatie wordt in elke situatie 
ontraden. In beide richtlijnen wordt benadrukt dat meer studies naar de 
effectiviteit van intra-uteriene inseminatie noodzakelijk zijn. 
In vitro fertilisatie met terugplaatsing van één embryo wordt ook algemeen 
aanvaard als een eerste- of tweedelijns behandeling, maar ook hiervoor is geen 
overtuigend bewijs. Hetzelfde geldt voor allerlei verschillende varianten van in 
vitro fertilisatie, zoals in vitro fertilisatie met minimale vormen van stimulatie, 
bijvoorbeeld in vitro fertilisatie in de gemodificeerde natuurlijke cyclus. Met 
het oog op dit relatieve gebrek aan bewijs voor effectieve behandelingen voor 
paren met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit, richt dit proefschrift 
zich op de twee pragmatische beslissingen die clinici moeten nemen bij de 
begeleiding van zo’n paar. De eerste beslissingen die moet worden genomen 
is of en wanneer een clinicus paren moet aanbevelen om een behandeling te 
starten in plaats van afwachtend beleid. De volgende beslissing houdt in dat 
hij of zij moet bepalen welke behandeling aan te bieden. 
Om de eerste beslissing verder uit te diepen, hebben we onderzocht of we 
onze vaardigheid om natuurlijke conceptie kansen te voorspellen kunnen 
verbeteren voor paren met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit. En 
wel door mogelijke voorspellende factoren toe te voegen aan het bestaande 
gevestigde standaard model voor natuurlijke conceptie (het Hunault model). 
Vervolgens hebben we de relatie tussen de voorspelde kansen van natuurlijke 
conceptie en de effectiviteit van verschillende behandelingen onderzocht. 
Om de tweede beslissing te bestuderen hebben we intra-uteriene inseminatie 
met ovariële stimulatie, in vitro fertilisatie met terugplaatsing van een embryo 
en in vitro fertilisatie in de gemodificeerde natuurlijke cyclus vergeleken 
in het kader van effectiviteit, veiligheid, kosten en therapietrouw. We 
hebben geschikte paren met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit 
gerandomiseerd in drie groepen: in vitro fertilisatie met terugplaatsing van één 
embryo, in vitro fertilisatie in de gemodificeerde natuurlijke cyclus en intra-
uteriene inseminatie met ovariële stimulatie, met als primaire uitkomstmaat één 
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gezond kind. Secundaire uitkomstmaten waren doorgaande zwangerschap, 
kosten en meerlingzwangerschappen. Meerlingzwangerschappen worden 
gezien als hoog risico zwangerschappen omdat zij geassocieerd zijn met 
maternale morbiditeit, neonatale morbiditeit en mortaliteit. Tenslotte 
hebben we geprobeerd te onderzoeken of meerlingzwangerschappen, met 
name tweeling zwangerschappen, verwekt na geassisteerde voortplanting, 
verschillen van tweelingzwangerschappen verwekt na natuurlijke conceptie 
met betrekking tot maternale en perinatale uitkomsten. 

Hoofdstuk 1 vormt de generale introductie van dit proefschrift en beschrijft de 
doelen van dit proefschrift. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een studie waarin we onderzochten of 
we door het toevoegen van voorspellende factoren aan het Hunault model, dit 
model konden verbeteren voor het voorspellen van natuurlijke conceptiekansen 
voor paren met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit. Daarnaast 
hebben we geprobeerd te onderzoeken of het model ook toepasbaar is op 
paren met andere eigenschappen dan degenen die eerder geïncludeerd 
waren in het Hunault model. Paren met onverklaarde of milde mannelijke 
subfertiliteit die zich aanmeldden bij fertiliteitsklinieken in Nederland werden 
gevraagd om deel te nemen aan een prospectieve cohort studie. We maakten 
een multivariabel predictie model met de voorspellende factoren van het 
Hunault model en nieuwe potentiele voorspellende factoren. We noemden 
dit model het gereviseerde model. De primaire uitkomstmaat, natuurlijke 
conceptie die leidt tot een doorgaande zwangerschap, werd geobserveerd 
in 1053 (21%) van de 5184 geïncludeerde paren. Alle voorspellende factoren 
van het Hunault model werden geselecteerd in het gereviseerde model en 
daarboven nog 7 extra voorspellende factoren. Het gereviseerde model leek 
beter onderscheid te kunnen maken tussen degenen die wel en niet zwanger 
werden dan het oorspronkelijke Hunault model, cstatistic 0.71 (95%CI: 0.69 tot 
0.73) voor het gereviseerde model vergeleken met 0.59 (95%CI: 0.57 tot 0.61) 
voor het Hunault model. Daarnaast leken de zwangerschapscijfers berekend 
met het gereviseerde model beter overeen te komen met de geobserveerde 
zwangerschapscijfers wat betreft kalibratie. Na prospectieve validatie zou 
het gereviseerde model nuttig kunnen zijn voor het counselen van subfertile 
paren. 
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In hoofdstuk 3 onderzochten we de relatie tussen het voorspelde prognostische 
profiel van subfertiele paren en het effect hiervan op de behandelingsuitkomst 
door middel van een individuele patiënten data analyse (IPD). Data van 8 
gerandomiseerde studies met in totaal 2.550 paren werden verkregen, waarvan 
meer dan 60 % nooit eerder behandeld waren. Deze paren werden voor 
het onderzoek gerandomiseerd tussen afwachtend beleid of intra-uteriene 
inseminatie (met of zonder ovariële stimulatie) of in vitro ferilisatie.  
In drie studies bleken de meer ingrijpende behandelstrategieën minder 
effectief bij paren met een hoge kans op natuurlijke conceptie, maar dit 
verschil was niet significant (p-waarde voor interactie 0,71, 0,31 en 0,19). In één 
studie leidden intra cervicale inseminatie en intra-uteriene inseminatie met 
ovariële stimulatie tot hogere zwangerschapscijfers dan de niet gestimuleerde 
behandelingen, ongeacht prognose, maar ten koste van hoge meerlinge 
percentages, van 23 en 30%. In twee studies leken de meer ingrijpende 
behandelstrategieën effectiever bij paren met een goede prognose, maar dit 
verschil was niet statistisch significant (p-waarde voor interactie 0,38 en 0,68). 
De enige studie die een afwachtend beleid vergeleek met in vitro fertilisatie 
includeerde slechts 38 paren, hetgeen te weinig is voor een nauwkeurige 
schatting. De resultaten van onze analyses laten zien dat de prognose op 
natuurlijke conceptie geen grote differentiële effecten heeft op de effectiviteit 
van vruchtbaarheidsbehandelingen. 

In hoofdstuk 4 was het doel om de effectiviteit van in vitro fertilisatie met 
terugplaatsing van één embryo, in vitro fertilisatie in de gemodificeerde 
natuurlijke cyclus en intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie te 
vergelijken met als uitkomstmaat een gezond kind. We verrichtten een 
gerandomiseerd non inferioriteitsonderzoek in 17 centra in Nederland. Paren 
met een onvervulde kinderwens na tenminste 12 maanden van onbeschermde 
coitus, waarbij de vrouwelijke partner tussen de 18 en 38 jaar was, met een 
ongunstige prognose voor natuurlijke conceptie en een diagnose van 
onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit, kwamen in aanmerking voor 
deelname. We randomiseerden paren in drie groepen, waarbij de ene groep 
toegewezen werd aan  drie cycli van in vitro fertilisatie met terugplaatsing 
van één embryo met de daarbij behorende cryocycli, de andere aan zes cycli 
van in vitro fertilisatie in de gemodificeerde natuurlijke cyclus en de derde 
groep aan zes cycli intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie voor een 
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periode van 12 maanden vanaf de datum van randomisatie. Toen we de studie 
ontworpen was het terugplaatsen van twee embryo’s nog zeer gebruikelijk. 
Electieve terugplaatsing van een embryo, dat wil zeggen het terugplaatsen 
van één embryo van goede kwaliteit of anders het terugplaatsen van twee 
embryo’s, was nog een relatief nieuw fenomeen waarvoor weinig bewijs 
bestond. Gedurende de looptijd van het onderzoek werden de voorlopige 
resultaten van een pilot studie bekend, waaruit bleek dat in vitro fertilisatie 
met een electieve terugplaatsing van één embryo geen effectieve strategie was 
om meerlingzwangerschappen te voorkomen vergleken met  intra-uteriene 
inseminatie met ovariële stimulatie. Daarom hebben we toen ons protocol 
aangepast naar in vitro fertilisatie met “strikte” terugplaatsing van één embryo, 
onafhankelijk van embryo kwaliteit. 
Onze primaire uitkomstmaat was de geboorte van één gezond kind uit 
een eenling zwangerschap waarbij de conceptie plaatsvond binnen 12 
maanden na randomisatie. Ook alle aanvullende behandelingen die paren 
ondergingen gedurende deze periode werden meegenomen in de follow-up. 
Secundaire uitkomstmaten waren levendgeborenen, klinische zwangerschap, 
doorgaande zwangerschap, meerlingzwangerschap, tijd tot zwangerschap, 
zwangerschapscomplicaties, neonatale morbiditeit en mortaliteit. 
Tussen januari 2009 en februari 2012 werden 602 paren gerandomiseerd 
waarbij er 201 werden toegewezen aan in vitro fertilisatie met terugplaatsing 
van één embryo, 194 werden toegewezen aan  in vitro fertilisatie in de 
gemodificeerde natuurlijke cyclus en 207 tot intra-uteriene inseminatie 
met ovariële stimulatie. Van de paren die waren toegewezen aan  in vitro 
fertilisatie met terugplaatsing van één embryo kregen er 104 (52%) een 
gezond kind van de paren die waren toegewezen aan in vitro fertilisatie in 
de gemodificeerde natuurlijke cyclus kregen er 83 (43%) een gezond kind, 
en voor de paren met intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie was 
dit 97 (47%). Dit komt overeen met een relatief risico, vergeleken met intra-
uteriene inseminatie met ovariële stimulatie van 1.10 voor in vitro fertilisatie 
met terugplaatsing van één embryo (95% CI; 0.91 tot 1.34) en 0.91 voor in vitro 
fertilisatie in de gemodificeerde natuurlijke cyclus (95% CI; 0.73 to 1.14). Er 
waren 6% meerlingzwangerschappen (per doorgaande zwangerschap) na in 
vitro fertilisatie met terugplaatsing van één embryo, 5% na in vitro fertilisatie 
in de gemodificeerde natuurlijke cyclus en 7 % na intra-uteriene inseminatie 
met ovariële stimulatie (eenzijdige p-waarde=0.52 voor in vitro fertilisatie met 
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terugplaatsing van één embryo vergeleken met intra-uteriene inseminatie 
met ovariële stimulatie; p-waarde=0.33 voor de in vitro fertilisatie in de 
gemodificeerde natuurlijke cyclus vergeleken met intra-uteriene inseminatie 
met ovariële stimulatie). Deze resultaten laten zien dat er geen reden lijkt om 
intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie als eerstelijns behandeling 
niet te gebruiken bij paren met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit 
en een ongunstige prognose voor natuurlijke conceptie. 

In hoofdstuk 5 doen we verslag van de kosteneffectiviteitsanalyse van het 
onderzoek beschreven in hoofdstuk 4. We verzamelden data van de Case 
Record Forms over gebruik van middelen gerelateerde aan de behandeling, 
medicatie en zwangerschappen. We gebruikten verschillende bronnen om 
de unitkosten te berekenen. Voor elke behandelingsstrategie berekenden we 
de gemiddelde kosten en de effectiviteit. We berekenden Incremental cost-
effectiveness ratios (ICER) voor in vitro fertilisatie met terugplaatsing van één 
embryo vergeleken met intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie; 
en voor in vitro fertilisatie in de gemodificeerde natuurlijke cyclus vergeleken 
met intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie. We gebruikten non-
parametrische bootstrap resampling om het effect van de onzekerheden van 
onze schattingen te onderzoeken. 
De gemiddelde kosten per paar waren €7,187 voor in vitro fertilisatie 
met terugplaatsing van één embryo, €8,206 voor in vitro fertilisatie in de 
gemodificeerde natuurlijke cyclus en €5,070 voor intra-uteriene inseminatie 
met ovariële stimulatie. De kosten voor in vitro fertilisatie met terugplaatsing 
van één embryo en voor in vitro fertilisatie in de gemodificeerde natuurlijke 
cyclus zijn significant hoger vergeleken met intra-uteriene inseminatie met 
ovariële stimulatie (gemiddelde verschillen €2,117; 95%CI: €1,544 to €2,657 
and € 3,136, 95%CI: €2,519 to € 3,754 respectievelijk). De ICER voor in vitro 
fertilisatie met terugplaatsing van één embryo was €43,375 voor de geboorte 
van één additioneel gezond kind. In de vergelijking tussen in vitro fertilisatie 
in de gemodificeerde natuurlijke cyclus met  intra-uteriene inseminatie met 
ovariële stimulatie was de laatste de dominante strategie, m.a.w. effectiever 
met minder kosten. Beide in vitro fertilisatie strategieën waren significant 
duurder vergeleken met intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie 
zonder significant effectiever te zijn. In onze analyse vonden we geen bewijs 
om in vitro fertilisatie als eerstelijns behandeling aan te bieden aan paren 
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met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit. Daarom raden wij aan dat 
intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie met onverklaarde of milde 
mannelijke subfertiliteit de eerstelijns behandeling blijft voor deze paren. 

In hoofdstuk 6 vergelijken we hoe vaak en waarom paren voortijdig stopten 
tijdens de behandeling met in vitro fertilisatie met terugplaatsing van één 
embryo, met in vitro fertilisatie in de gemodificeerde natuurlijke cyclus en met 
intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie. We classificeerden paren als 
uitvallers wanneer ze de behandeling staakten tijdens hun toegewezen drie 
cycli van in vitro fertilisatie met terugplaatsing van één embryo (inclusief de 
cryo embryo cycli) of tijdens hun toegewezen zes cycli van in vitro fertilisatie 
in de gemodificeerde natuurlijke cyclus of hun toegewezen zes cycli van intra-
uteriene inseminatie met ovariële stimulatie. We groepeerden de redenen voor 
uitval in twee hoofdcategorieën: “medisch advies”, zoals geen of nauwelijks 
reactie op de behandeling, inferieure semenkwaliteit of andere medische 
redenen, en “initiatief van de patiënt”, zoals emotionele of fysieke belasting 
van de behandeling, gebrek aan vertrouwen in de toegewezen behandeling, 
relationele problemen, verhuizing of andere redenen. Van de paren die 3 cycli 
in vitro fertilisatie met terugplaatsing van één embryo toegewezen hadden 
gekregen vielen er 30  (15 %) uit, vergeleken met 26 paren (13 %) die  6 cycli 
van intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie toegewezen hadden 
gekregen (relatieve risico (RR)1.2 (95%CI;0.73 tot 1.9). Van de paren die 6 cycli 
in vitro fertilisatie met een gemodificeerde natuurlijke cyclus toegewezen 
hadden gekregen vielen 45 ( 23%) paren uit, vergeleken met intra uteriene 
inseminatie met ovariële hyperstimulatie (RR of 1.9 (95%CI;1.2 to 2.9)).
De meeste uitval bij in vitro fertilisatie met terugplaatsing van één embryo vond 
plaats na de eerste cyclus, uitval bij in vitro fertilisatie in de gemodificeerde 
natuurlijke cyclus was gelijk verdeeld over de cycli en uitval bij intra-uteriene 
inseminatie met ovariële stimulatie was het hoogst na de tweede cyclus en 
bleef daarna constant.
Aan het eind van dit onderzoek waren 34 paren met in vitro fertilisatie met 
terugplaatsing van één embryo nog in behandeling; hetzelfde gold voor 
16 paren met vitro fertilisatie in de gemodificeerde natuurlijke cyclus en 10 
paren met aan intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie. Al deze 
paren hadden eerder in het behandelingstraject een pauze ingelast. Er was 
geen duidelijk verschil tussen het aantal uitvallers bij in vitro fertilisatie met 
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terugplaatsing van één embryo en intra-uteriene inseminatie met ovariële 
stimulatie over de hele periode van het onderzoek (log rank test, p=0.98). 
Het aantal uitvallers was over de gehele periode beduidend hoger bij in vitro 
fertilisatie in de gemodificeerde natuurlijke cyclus vergeleken met intra-
uteriene inseminatie met ovariële stimulatie (log rank test, p=0.01) Bij in vitro 
fertilisatie met terugplaatsing van één embryo en in vitro fertilisatie in de 
gemodificeerde natuurlijke cyclus kwam het initiatief om te stoppen vooral van 
de paren zelf, maar bij intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie vond 
uitval meestal plaats na medisch advies. Omdat de uitval hoger was bij paren 
toegewezen aan in vitro fertilisatie in de gemodificeerde natuurlijke cyclus 
vergeleken met paren gealloceerd aan intra-uteriene inseminatie met ovariële 
stimulatie en ongeveer gelijk aan paren gealloceerd aan in vitro fertilisatie 
met terugplaatsing van één embryo, lijkt het erop dat in vitro fertilisatie in 
de gemodificeerde natuurlijke cyclus niet zo’n patiëntvriendelijk alternatief is 
voor in vitro fertilisatie met terugplaatsing van één embryo, zoals vaak wordt 
gesuggereerd.

In hoofdstuk 7 vergeleken wij de maternale en perinatale uitkomsten 
bij dizygote tweelingzwangerschappen na geassisteerde voortplanting 
en natuurlijke conceptie in data gebaseerd op landelijke registraties. Wij 
onderzochten data van 6,694 primipara in Nederland, allen zwanger van een 
tweeling met verschillend geslacht, tussen januari 2000 en december 2012: 470 
na ovulatie inductie, 511 na intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie, 
2,437 na in vitro fertilisatie of intra-cytoplasmatische sperma injectie en 3,276 
na natuurlijke conceptie. 
Om de verschillende uitkomsten te onderzoeken gebruikten we multivariabele 
logistische regressie modellen en algemene gemengde lineaire modellen. 
Maternale uitkomstmaten waren hypertensie, pre-eclampsie, vroeggeboorte, 
bloedingen, modus partus. Perinatale uitkomsten waren dysmaturiteit 
(SGA), geboortegewicht <10 de percentiel, geboortegewicht <1500g, een 
Apgar uitslag <7 na 5 minuten, opname op de neonatale intensive care, 
aangeboren afwijkingen, en perinatale sterfte. We vonden geen statistisch 
relevante verschillen in maternale en perinatale uitkomsten tussen 
tweelingenzwangerschappen ontstaan na ovulatie inductie en na natuurlijke 
conceptie. Vrouwen zwanger na in-vitro fertilisatie of  intra-cytoplasmatische 
sperma injectie hadden een lager risico voor hypertensie (aangepaste odds 
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ratio (aOR) 0.74, 95%CI 0.66tot  0.83) vergeleken met vrouwen na natuurlijke 
conceptie. Na intra uteriene inseminatie met ovariële stimulatie hadden meer 
kinderen een Apgar uitslag van <7 na 5 minuten (aOR 1.38, 95% CI 1.05 -1.81) 
en de perinatale sterfte was hoger (aOR 1.56, 95% CI 1.04 tot 2.33) vergeleken 
met natuurlijke conceptie. We konden geen verschillen vinden in perinatale 
uitkomst na in-vitro fertilisatie of of intra-cytoplasmatische sperma injectie 
vergeleken met natuurlijke conceptie. 
Over het algemeen waren de perinatale en maternale risico’s vergelijkbaar 
tussen zwangerschappen na geassisteerde voortplanting en natuurlijke 
conceptie. Hoogstwaarschijnlijk berust de waargenomen hogere sterfte na 
intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie op toeval. Moeders die 
zwanger zijn van tweelingen na geassisteerde voortplanting worden niet 
blootgesteld aan hogere risico’s, nog worden hun kinderen blootgesteld aan 
hogere perinatale risico’s, anders dan de risico’s die verbonden zijn aan elke 
meerlingzwangerschap.
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