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SAMENVATTING EN IMPLICATIES VOOR TOEKOMSTIG 
ONDERZOEK

Een cyclusstoornis is, vooral bij vrouwen met kinderwens, een veel voorkomende 

reden om medische begeleiding of behandeling te zoeken. Veel van deze 

vrouwen zijn verminderd vruchtbaar als gevolg van chronische anovulatie. 

Het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) is de meest voorkomende 

oorzaak van WHO type II anovulatie. PCOS komt bij 6-10% van de vrouwen 

van reproductieve leeftijd voor. Hoewel chronische anovulatie een veel 

voorkomende oorzaak van subfertiliteit is, is onbekend welke onderzoeken 

zinvol zijn voor de start van de behandeling. Tevens is onbekend wat de meest 

effectieve vervolgbehandelingen zijn, indien eerstelijnstherapie niet succesvol 

is. Veel interventies zijn gebaseerd op traditie en consensus (1,2,3).

Voor subfertiele ovulatoire vrouwen adviseert de richtlijn een oriënterend 

fertiliteitsonderzoek, voordat gestart wordt met behandeling. Het is 

onduidelijk of dit ook geldt voor anovulatoire vrouwen. Hoewel de Nederlandse 

richtlijnen, het ‘National Institute for health and Clinical Excellence’ (NICE; de 

engelse richtlijn), en de ‘American Society for Reproductive Medicine’ (ASRM; 

de amerikaanse richtlijn) het advies geven om het risico van andere oorzaken 

van subfertiliteit, zoals mannelijke factor, cervix factor of tubapathologie, 

in specifieke subgroepen uit te sluiten, ontbreekt hiervoor solide bewijs en 

onderbouwing. Argumenten voor aanvullende diagnostiek dienen te worden 

gebaseerd op de incidentie van een abnormale testuitslag in combinatie met 

de kosten en het risico van de test. Zonder deze gegevens zou het verrichten 

van een oriënterend fertiliteitsonderzoek kunnen leiden tot onnodige belasting 

en kosten.

Bij het starten van ovulatie-inductie is het belangrijkste doel het te weeg brengen 

van een ovulatie van bij voorkeur één follikel, om een eenlingzwangerschap 

te bereiken. Chirurgische ovariële wigresectie was de eerste behandeling 

voor anovulatoire vrouwen met PCOS, die leidde tot een ovulatoire cyclus en 

zwangerschappen (4). Deze behandeling raakte in onbruik vanwege de hoge 

incidentie van adhesievorming en de introductie van clomifeencitraat en 

gonadotrofines rond 1960. Medicamenteuze ovulatie-inductie wordt zeer veel 

toegepast, in tegenstelling tot chirurgische verkleining van de follikel pool,  

wat begrijpelijk is gezien de endocriene basis van PCOS en de uitstekende 
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resultaten. Dit verklaart mogelijk de weerstand van veel gynaecologen 

tegen nieuwe chirurgische benaderingen, die gericht zijn om laesies te 

creëren in de ovaria. Deze overwegingen en emoties hebben grootschalige 

toepassing van laparoscopische elektrocoagulatie van de ovaria beperkt, 

hoewel de elektrocoagulatie in vergelijkende studies superieur is gebleken 

ten opzichte van ovulatie-inductie met gonadotrofines. De behandelingen 

zijn vergelijkbaar in effectiviteit, veiligheid en kosten, maar met minder 

meerlingzwangerschappen (5,6).

Het eerste deel van dit proefschrift is gericht op het vinden van een 

optimaal oriënterend fertiliteitsonderzoek voor vrouwen met anovulatoire 

subfertiliteit. Vervolgens bestudeerden we verschillende behandelschema’s 

met name gericht op de effectiviteit, veiligheid, kosten en aanvaardbaarheid 

van ovulatie-inductie met recombinante en urinaire gonadotrofines en de 

eventuele toegevoegde waarde van metformine aan ovulatie-inductie met 

gonadotrofines. In het laatste deel van dit proefschrift onderzochten we de 

lange termijn effecten van laparoscopische elektrocoagulatie van de ovaria bij 

vrouwen die niet ovuleren met clomifeencitraat. 

Hoofdstuk één

In dit hoofdstuk wordt het polycysteus ovarium syndroom beschreven en 

wordt een overzicht gegeven van mogelijke therapeutische strategieën vanuit 

een historisch perspectief. Dit hoofdstuk geeft tevens een beschrijving van de 

doelstellingen in dit proefschrift.

Deel één : oriënterend fertiliteits onderzoek

Hoofdstuk twee

Het doel van een oriënterend fertiliteitsonderzoek is het uitsluiten of 

aantonen van bekende oorzaken van subfertiliteit en het onderscheiden van 

paren die een goede zwangerschapskans hebben van paren die een slechte 

zwangerschapskans hebben. Derhalve rijst de vraag wat een oriënterend 

fertiliteitsonderzoek bij vrouwen met PCOS zal opleveren, omdat subfertiele 

anovulatoire vrouwen een ander profiel hebben dan ovulatoire subfertiele 

vrouwen, die al een jaar een zwangerschapskans hebben gehad, voordat 
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verder onderzoek wordt verricht. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, 

hebben we een systematisch onderzoek van de literatuur verricht. Gegevens 

over de prevalentie van een abnormale diagnostische test en de bijdrage 

van deze resultaten op het vaststellen van de zwangerschapskans wanneer 

een vrouw ovulatoir wordt, werden verzameld. We onderscheiden drie 

groepen van vrouwen: vrouwen die beginnen met clomifeencitraat als 

eerstelijnsbehandeling, vrouwen die beginnen met tweedelijnsbehandeling 

als clomifeencitraat niet resulteert in zwangerschap en vrouwen die beginnen 

met tweedelijnsbehandeling als clomifeencitraat niet leidt tot een ovulatie, 

met andere woorden clomifeencitraat-resistente vrouwen. Een waardevol 

oriënterend fertiliteitsonderzoek bij anovulatoire vrouwen kan alleen worden 

opgesteld wanneer de prevalentie van andere oorzaken van subfertiliteit, 

zoals mannelijke factor, cervix factor of tubapathologie, alsmede beïnvloeding 

van deze factoren op de zwangerschapskansen bekend zijn. Na een 

uitgebreide zoekstrategie werden vier artikelen geïncludeerd. Deze artikelen 

rapporteerden over 3017 vrouwen die begonnen met clomifeencitraat als 

eerstelijnsbehandeling. De prevalentie van een mannelijke factor was 10 

% en bij 0,3 % van de paren werd azoöspermie gediagnosticeerd (twee 

onderzoeken). De prevalentie van bilaterale tuba pathologie was 4 % (twee 

onderzoeken). Verminderde mannelijke fertiliteit werd niet geassocieerd met 

zwangerschapskansen bij paren met PCOS (één onderzoek).

Drie onderzoeken rapporteerden over 462 vrouwen die startten met 

tweedelijnsbehandeling als clomifeencitraat resulteerde in een ovulatie, maar 

niet leidde tot een zwangerschap. Semen parameters waren niet voorspellend 

voor zwangerschap (één onderzoek). De prevalentie van bilaterale tuba 

pathologie bij deze vrouwen was 8 % (drie onderzoeken). Twee onderzoeken 

rapporteerden over 168 clomifeencitraat-resistente vrouwen en het totaal 

aantal motiele spermatozoa was niet voorspellend voor de kans op een levend 

geboren kind. Voor alle andere uitkomsten waren geen studies beschikbaar.

Op basis van de in dit literatuuroverzicht verzamelde schaarse gegevens bleek 

het niet goed mogelijk om harde aanbevelingen te doen over de uitvoering 

en timing van een oriënterend fertiliteitsonderzoek bij anovulatoire vrouwen. 

Naar ons idee dient een oriënterend fertiliteitsonderzoek voor vrouwen die 

starten met een behandeling met clomifeencitraat beperkt te worden tot een 

semenanalyse. Vergeleken met subfertiele ovulatoire vrouwen moet 25 keer zo 

vaak een semenanalyse verricht worden om eenmaal een abnormale semen 
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test te detecteren. Echter, de semenanalyse is een goedkope test zonder risico. 

Dit geldt niet voor testen die de doorgankelijkheid van de tuba bepalen. 

Omdat slechts 4 % van de vrouwen een bilaterale tuba-obstructie heeft en 

onderzoeken om de doorgankelijkheid van de tuba te bepalen duur zijn en 

een hoger risico met zich meebrengen vergeleken met een semenanalyse, is 

ons advies om deze test pas later in het traject te verrichten. 

Ons advies is om ovulatie-inductie met clomifeencitraat te starten bij elke 

vrouw met PCOS, behalve als er sprake is van azoöspermie. We stellen voor 

om tuba diagnostiek te verrichten bij de vrouwen bij wie gestart moet 

worden met tweedelijnsbehandeling, indien clomifeencitraat niet resulteert 

in zwangerschap of ovulatie. We vonden dat bilaterale tubapathologie werd 

vastgesteld bij 4 % van de vrouwen die starten met eerstelijnsbehandeling, 

terwijl 8-9 % van de vrouwen die starten met tweedelijnsbehandeling 

gediagnosticeerd werden met bilaterale tuba obstructie. Dit is vergelijkbaar met 

vrouwen met andere oorzaken van subfertiliteit, waarmee tubadiagnostiek bij 

hen gerechtvaardigd is. Eerder testen betekent vaker onnodige testen, waarbij 

extra risico’s en kosten gegenereerd worden. Bij vrouwen met clomifeencitraat-

resistentie is laparoscopische elektrocoagulatie superieur vergeleken met 

ovulatie-inductie met gonadotrofines en de beoordeling van de tubae kan 

gemakkelijk tijdens deze procedure plaatsvinden. 

Hoofdstuk drie

De vraag of een postcoïtumtest verricht moet worden kon niet worden 

beantwoord in het vorige hoofdstuk. In hoofdstuk drie wordt het resultaat 

van een prospectieve follow-up studie beschreven, die werd uitgevoerd om 

het vermogen van de postcoïtumtest te onderzoeken met betrekking tot het 

voorspellen van zwangerschap bij WHO II anovulatoire vrouwen die worden 

behandeld met clomifeencitraat voor ovulatie-inductie. In deze studie werden 

251 vrouwen geïncludeerd en de postcoïtumtest werd gepland in één van de 

eerste drie ovulatiecycli. Ongeacht de uitkomst van de postcoïtumtest werd 

ovulatie-inductie met clomifeencitraat gedurende ten minste zes ovulatoire 

cycli gecontinueerd. De primaire uitkomstmaat was de tijd tot een doorgaande 

zwangerschap. Bij 152 vrouwen werd de postcoïtumtest verricht; 41 vrouwen 

waren zwanger voordat de postcoïtumtest verricht kon worden, 10 vrouwen 

bleven anovulatoir, en om verschillende redenen werd de postcoïtumtest niet 

verricht bij de overige 48 vrouwen. Van de 152 vrouwen met een postcoïtumtest 
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hadden 107 vrouwen een positieve postcoïtumtest en 45 vrouwen een 

negatieve postcoïtumtest. Bij 17 vrouwen met een negatieve test kon de test 

niet herhaald worden zoals was geïndiceerd. In de meeste gevallen omdat de 

vrouwen zwanger waren (n=6) of omdat de vrouw overging tot een andere 

behandeling (n=2) of de behandeling beëindigde (n=4). Het percentage 

doorgaande zwangerschappen was 44/107 (41%) bij vrouwen met een 

positieve test en 10/28 (36%) bij vrouwen met een negatieve postcoïtumtest. 

Uit een analyse bleek dat de resultaten van de postcoïtumtest geen invloed 

hadden op de tijd tot een doorgaande zwangerschap met een HR van 1,3 (95% 

BI; 0,64-2,5). De resultaten van deze prospectieve cohort studie tonen aan dat 

de postcoïtumtest geen toegevoegde waarde heeft bij vrouwen met WHO II 

anovulatie die ovulatoir werden met een behandeling met clomifeencitraat. 

Het uitvoeren van een postcoïtumtest leidt alleen tot een extra belasting voor 

vrouwen en onnodige kosten.

Deel twee : ovulatie -inductie met gonadotrofines

Hoofdstuk vier

Wanneer ovulatie-inductie met gonadotrofines wordt gestart indien vrouwen 

niet ovuleren of niet zwanger worden na ovulatie-inductie met clomifeencitraat, 

zijn urinaire en recombinante preparaten beschikbaar en er moet besloten 

worden welk preparaat het beste gebruikt kan worden. Verschillen tussen de 

recombinante en urinaire gonadotrofines in de effectiviteit, veiligheid, kosten 

en aanvaardbaarheid voor de patiënt zijn van belang. De laatste meta-analyse 

die deze gonadotrofines vergeleek dateert uit 2001. Wij verrichtten een search 

in de Cochrane, Medline en Embase databases van inceptie tot november 

2008. Er waren drie onderzoeken geïncludeerd in de meta-analyse uit 2001. Wij 

vonden drie gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken die niet waren 

opgenomen in deze meta-analyse. In totaal werden zes gerandomiseerde, 

gecontroleerde onderzoeken opgenomen in deze meta-analyse, waarin 

recombinante en urinaire gonadotrofines voor ovulatie-inductie werden 

vergeleken. Vier onderzoeken vergeleken follitropine-alfa met zeer gezuiverde 

uro follitropine, één onderzoek vergeleek follitropine alfa met zeer gezuiverde 

humane menopauzale gonadotrofines en één onderzoek vergeleek 

follitropine bèta met zeer gezuiverde urofollitropine. In totaal werden 862 
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vrouwen geïncludeerd. Er werd een significant hogere kans gevonden op 

ovulatie bij vrouwen die behandeld werden met recombinante gonadotrofines 

vergeleken met urinaire gonadotrofines (OR 1.4, 95 % BI 1,0-1,9). Dit leidde niet 

tot hogere zwangerschapskansen. Er werden geen significante verschillen 

waargenomen voor levendgeborenen (OR 1,1, 95% BI; 0,75-1,66), doorgaande 

zwangerschappen (OR 1,3, 95% BI; 0,78-2,1), klinische zwangerschappen (OR 

1,13, 95% BI; 0,67-1,9) of meerling zwangerschappen (OR 0,68, 95% BI; 0,34-

1,4). Slechts één casus van ernstig ovarieel hyperstimulatiesyndroom werd 

gerapporteerd. De kosten per cyclus werden vergeleken in twee onderzoeken 

en de kosten per cyclus waren significant hoger wanneer recombinante 

gonadotrofines werden gebruikt voor ovulatie inductie, hoewel in beide 

onderzoeken de dosering en behandelduur lager was wanneer recombinante 

gonadotrofines werden gebruikt. Beide preparaten waren acceptabel voor 

vrouwen en de aanvaardbaarheid voor patiënten werd vooral beïnvloed door 

de wijze van toediening. Samenvattend concluderen wij dat er geen verschil 

is in effectiviteit, veiligheid en aanvaardbaarheid tussen recombinante en 

urinaire gonadotrofines. Recombinante gonadotrofines zijn prettiger in het 

gebruik, maar zijn ook duurder dan de urinaire producten.

Hoofdstuk vijf

Insuline resistentie is een veel voorkomend verschijnsel bij PCOS. Het 

verband tussen insuline resistentie en anovulatie heeft geleid tot een 

nieuwe en veelbelovende therapie door vrouwen met PCOS te behandelen 

met insuline - sensibiliserende geneesmiddelen in een poging om ovulatie 

en zwangerschapskansen te verbeteren. Van de insuline - sensibiliserende 

geneesmiddelen, is metformine het meest bestudeerd met het beste 

veiligheidsprofiel.

We evalueerden het gebruik van metformine toegevoegd aan gonadotrofines 

voor ovulatie-inductie. Deze studie is gebaseerd op de zoekstrategie ontwikkeld 

voor de Cochrane Menstruatiestoornissen en Subfertiliteit Group en wordt in 

de Cochrane database beschreven. In dit Cochrane review selecteerden we 

onderzoeken die metformine met placebo vergeleken tijdens de ovulatie-

inductie met gonadotrofines bij vrouwen met PCOS, indien een behandeling 

met clomifeencitraat niet leidde tot ovulatie of zwangerschap. Vier onderzoeken 

werden geïncludeerd in deze studie, met in totaal 154 vrouwen. Geen van de 

onderzoeken toonde een significant verschil in het primaire eindpunt levend 
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geboren kind of percentage doorgaande zwangerschappen (OR 2,2, 95 % BI; 

0,93-5,1). Klinische zwangerschappen waren significant hoger voor vrouwen 

die werden behandeld met metformine (OR 2,4, 95 % BI; 1,1-4,9). Er waren geen 

aanwijzingen voor een verschil in ovarieel hyperstimulatie syndroom (OR 0,32, 

95% BI; 0,01-8,2). Echter, gezien het lage aantal totaal geïncludeerde vrouwen 

was het moeilijk om significante verschillen aan te kunnen tonen. Aangezien 

de kans op een klinische zwangerschap significant verhoogd was wanneer 

metformine werd toegevoegd aan ovulatie inductie met gonadotrofines, 

stellen we voor dat metformine gebruikt kan worden bij alle vrouwen die 

starten met ovulatie-inductie met gonadotrofines, met dien verstande dat 

meer onderzoeken nodig zijn om een significant verschil in levend geboren 

kinderen vast te kunnen stellen.

Hoofdstuk zes

Richtlijnen over behandelstrategieën voor ovulatie-inductie bij vrouwen 

met anovulatie zijn niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs over de vraag 

wanneer van de behandeling met clomifeencitraat moet worden overgeschakeld 

op ovulatie-inductie met gonadotrofines en / of intra-uteriene inseminatie. 

De NICE- richtlijn adviseert (zonder bewijs) intra-uteriene inseminatie bij 

vrouwen die langdurig ovulatie-inductie met clomifeencitraat ondergaan 

maar niet zwanger worden. Dit hoofdstuk beschrijft het protocol voor een 

multi-center gerandomiseerde gecontroleerde trial binnen Nederland waarin 

de meest optimale behandelingsstrategie voor vrouwen die wel ovuleren 

maar niet zwanger worden met clomifeencitraat wordt onderzocht (M - OVIN 

studie). Zwangerschapskansen zouden hoger kunnen zijn wanneer ovulatie-

inductie met gonadotrofines wordt gestart indien vrouwen na zes ovulatoire 

cycli met clomifeencitraat niet zwanger zijn geworden. Ovulatie-inductie met 

gonadotrofines heeft als nadelige consequentie dat dagelijks injecties moeten 

worden gegeven, eventueel in combinatie met bloedonderzoek en echoscopische 

controle van de folliculaire groei en ontwikkeling. Het risico op multifolliculaire 

ontwikkeling is aanwezig, ondanks zorgvuldige aanpassen van de dosis. Ook zijn 

injecteerbare gonadotrofines duur en de frequente controle van de follikelgroei 

zorgt er eveneens voor dat de behandeling duurder wordt. Extra kosten worden 

gemaakt wanneer de behandelcycli moeten worden gestaakt om de risico’s op 

meerlingzwangerschap en ovarieel hyperstimulatie syndroom te minimaliseren. 

Bij een intra-uteriene inseminatie worden beweeglijke spermatozoa 
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geconcentreerd en direct in de baarmoederholte geplaatst, waarbij deze dichter 

bij de eicel worden gebracht dan bij geslachtsgemeenschap. Er zijn geen studies 

die het effect van intra-uteriene inseminatie onderzochten bij vrouwen met oligo- 

of anovulatie die behandeld worden met clomifeencitraat of gonadotrofines 

voor ovulatie-inductie. Toch wordt intra-uteriene inseminatie vaak toegevoegd 

aan ovulatie-inductie met clomifeencitraat of gonadotrofines. Intra-uteriene 

inseminatie zou kunnen leiden tot een hogere zwangerschapskans, maar deze 

behandeling vereist laboratorium werkzaamheden en meer ziekenhuisbezoeken 

en is daarom duurder.

Het doel van deze studie is om de kosteneffectiviteit van behandeling met 

clomifeencitraat te vergelijken met een behandeling met gonadotrofines 

en / of het gebruik van intra-uteriene inseminatie, bij vrouwen die na zes 

ovulatoire cycli met clomifeencitraat niet zwanger zijn. De primaire uitkomst 

is de geboorte van een gezond kind. Secundaire uitkomstmaten zijn klinische 

zwangerschap, doorgaande zwangerschap, miskraam, meerlingzwangerschap, 

de voorkeur van patiënten en de kosten. Twee vergelijkingen worden gemaakt: 

één waarin clomifeencitraat wordt vergeleken met gonadotrofines en één 

waarin de toevoeging van intra-uteriene inseminatie wordt vergeleken met 

geslachtsgemeenschap.

Deel 3 : Lange termijn resultaten na laparoscopische 
elektrocoagulatie van de ovaria

Hoofdstuk zeven

Laparoscopische elektrocoagulatie van de ovaria is een alternatief voor ovulatie-

inductie met gonadotrofines bij vrouwen met clomifeencitraat-resistente 

PCOS en leidt vaak tot ovulatie, maar tot bij 70 procent van de vrouwen is 

adhesie vorming beschreven. Er bestaat daarom bezorgdheid over de lange 

termijn effecten van elektrocoagulatie, bijvoorbeeld secundaire subfertiliteit 

ten gevolge van tuba obstructie of prematuur ovarieel falen. Gegevens 

vanuit cohorten die deze twee methoden vergelijken op zwangerschapskans, 

en bijwerkingen waaronder extra uteriene graviditeit en gegevens over 

de menstruele cyclus ontbreken. We hebben een lange-termijn follow-up 

studie verricht gebaseerd op een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek 

waarin laparoscopische elektrocoagulatie van de ovaria werd vergeleken 
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met ovulatie-inductie met gonadotrofines bij vrouwen met clomifeencitraat-

resistente PCOS. In dit onderzoek werden 168 clomifeencitraat-resistente 

vrouwen met PCOS geïncludeerd tussen 1998 en 2001. Alle vrouwen hadden 

een anovulatoire cyclus en polycysteuse ovaria vastgesteld met echoscopisch 

onderzoek. Deze vrouwen werden gerandomiseerd voor de elektrocoagulatie 

strategie, waarbij laparoscopische elektrocoagulatie van de ovaria gevolgd 

werd door ovulatie-inductie met clomifeencitraat of gonadotrofines indien er 

een anovulatoire cyclus bleef. Deze strategie werd vergeleken met ovulatie-

inductie met gonadotrofines. De coagulatie van de ovaria werd uitgevoerd 

met een Erbotom ICC 350 Unit (Erbe , Zaltbommel, Nederland), en een 

bipolaire geïsoleerde naald elektrode. Afhankelijk van de grootte van de ovaria 

werden 5-10 puncties verricht.  Door de automatische stopfunctie was een 

reproduceerbare coagulatietijd gegarandeerd. Clomifeencitraat werd gegeven 

wanneer geen ovulatie plaatsvond binnen 8 weken na de elektrocoagulatie of 

als de vrouw weer anovulatoir werd gedurende de follow-up. Vrouwen die niet 

ovuleerden op 150 mg clomifeencitraat werden vervolgens met recombinante 

gonadotrofines behandeld conform het low-dose step-up protocol. Vrouwen 

die werden gerandomiseerd voor recombinante gonadotrofines werden 

behandeld met hetzelfde low-dose step-up protocol. 

Na een follow-up tijd van acht tot twaalf jaar konden we de gegevens verkrijgen 

van 159 van de 168 vrouwen (95%): 79 van de 83 vrouwen die gerandomiseerd 

waren voor de elektrocoagulatie strategie (95%) en 80 van de 85 vrouwen 

die waren gerandomiseerd voor ovulatie-inductie met gonadotrofines (94%). 

Binnen deze follow-up tijd bereikten 86% (71 van de 83) vrouwen die waren 

behandeld met de elektrocoagulatie strategie een zwangerschap leidend tot 

een levendgeboren kind vergeleken met 81% (69 van de 85) vrouwen die waren 

behandeld met de ovulatie-inductie met gonadotrofines strategie (RR 1,1, 95 

% BI; 0,92-1,2). Vrouwen die waren gerandomiseerd voor electrocoagulatie 

hadden significant minder gestimuleerde cycli nodig voor het bereiken van 

deze zwangerschap; 53% na electrocoagulatie versus 76% na ovulatie-inductie 

met gonadotrofines (RR 0,69, 95% CI 0,55-0,88). De cumulatieve kans op een 

tweede levendgeborene was 61% na elektrocoagulatie versus 46% na ovulatie-

inductie met gonadotrofines (RR 1,4, 95% BI; 1,00-1,9). In totaal waren er 7 

meerlingzwangerschappen van 134 totaal aantal zwangerschappen (5%) na 

elektrocoagulatie versus 10 meerlingen van 124 totaal aantal zwangerschappen 

(8%) bij na ovulatie-inductie met gonadotrofines (RR 0,65, 95% BI; 0,25-1,6). 
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Het aantal miskramen en buitenbaarmoederlijke zwangerschappen waren 

vergelijkbaar. Samenvattend hebben wij aangetoond dat na een follow-up 

periode van 8-12 jaar de kans op tenminste één  levendgeboren kind na de 

elektrocoagulatie strategie en ovulatie-inductie met gonadotrofines niet 

significant verschillend was, maar 5% hoger was voor vrouwen die werden 

behandeld met elektrocoagulatie. We concludeerden dat significant meer 

vrouwen een tweede kind kregen. Elektrocoagulatie vermindert de noodzaak 

van ovulatie-inductie of kunstmatige voortplantingstechnieken voor het 

eerste kind. De hoge kans op een intra-uteriene zwangerschap en lage kans 

op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap bewijzen dat postoperatieve 

adhesie vorming, als deze al aanwezig is, geen belangrijk klinisch probleem 

vormt. Geen van de vrouwen had peri-operatieve complicaties. 

Hoofdstuk acht

Kosten spelen een belangrijke rol bij de keuze van een behandeling. De 

geschatte medisch kosten van de behandeling inclusief de bevallingskosten 

op korte termijn waren vergelijkbaar voor vrouwen die werden behandeld met 

elektrocoagulatie vergeleken met ovulatie-inductie met gonadotrofines. Het 

verschil in kosten op lange termijn is niet bekend. Daarom verrichtten wij een 

economische evaluatie om de kosten op lange termijn van laparoscopische 

elektrocoagulatie van de ovaria met ovulatie-inductie met gonadotrofines bij 

vrouwen met clomifeen-resistente PCOS te vergelijken.

Aangezien de kans op een eerste levendgeboren kind niet significant 

verschillend was tussen beide groepen, was onze economische analyse gericht 

op het kostenverschil tussen de twee strategieën binnen een gemiddelde 

follow-up periode van acht tot twaalf jaar. De gemiddelde kosten tot een 

eerste levendgeboren kind na randomisatie waren €11.176 (95% BI €9.689 tot 

€12.549) voor de elektrocoagulatie strategie en €14.423 (95 % BI €12.239 tot  

€16.606 ) voor de ovulatie-inductie met gonadotrofine strategie. De kosten 

voor een eerste levendgeboren kind waren significant lager voor vrouwen 

werden behandeld met elektrocoagulatie (gemiddeld verschil €3.220, 

95%CI €650 tot €5.790). De noodzaak voor ovulatie-inductie of kunstmatige 

voortplantingstechnieken voor het eerste levendgeboren kind was significant 

lager voor vrouwen in de elektrocoagulatie groep. Wanneer ovulatie-inductie 

nodig was, werd significant meer clomifeencitraat en minder gonadotrofines 

gebruikt. Samenvattend hebben we met deze lange-termijn follow-up 
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aangetoond dat zowel laparoscopische elektrocoagulatie van de ovaria als 

ovulatie-inductie met gonadotrofines veilige en effectieve behandelingen 

zijn bij vrouwen met clomifeencitraat-resistente PCOS. Laparoscopische 

elektrocoagulatie van de ovaria leidt tot significant lagere kosten per levend 

geboren kind vergeleken met ovulatie- inductie met gonadotrofines.

Hoofdstuk negen

Vrouwen met PCOS hebben een hoger risico op het ontwikkelen van 

zwangerschapsdiabetes of hypertensieve aandoeningen tijdens de 

zwangerschap en hebben eveneens een verhoogd risico op metabole of 

cardiovasculaire ziekte op lange termijn. Insuline resistentie en genetische 

aanleg voor het metabool syndroom spelen een belangrijke rol. In dezelfde 

groep vrouwen zoals beschreven in hoofdstuk zeven hebben we geëvalueerd 

of laparoscopische elektrocoagulatie van de ovaria de kans op het optreden van 

zwangerschapsdiabetes, hypertensie tijdens de zwangerschap of het ontstaan 

van metabole of cardiovasculaire ziekte beïnvloedt. De gemiddelde leeftijd bij 

de follow-up was 40 jaar en de gemiddelde BMI was 27,5. In totaal was bij 13 

van de 68 vrouwen (19%) gerandomiseerd  voor de elektrocoagulatie strategie 

en bij 14 van de 63 vrouwen (22%) gerandomiseerd voor ovulatie-inductie 

met gonadotrofines sprake van zwangerschapsdiabetes of hypertensieve 

aandoeningen tijdens de zwangerschap (RR 0,86, 95% BI; 0,43-1,7). Op het 

moment van contact leden 12 of 69 (17%) vrouwen die gerandomiseerd 

werden voor elektrocoagulatie aan diabetes, hypertensie, cardiovasculaire 

ziekte vergeleken met 13 van 69 (19%) vrouwen die gerandomiseerd werden 

voor ovulatie-inductie met gonadotrofines (RR 0,90, 95 % BI;0,39-2,1). Het risico 

op het ontstaan van deze metabole en cardiovasculaire ziekten werd beïnvloed 

door BMI, maar niet door leeftijd of behandeling. Vierenvijftig procent van 

de vrouwen gerandomiseerd voor elektrocoagulatie had een regelmatige 

menstruele cyclus 8-12 jaar na randomisatie versus 36% van de vrouwen 

die waren gerandomiseerd voor ovulatie-inductie met gonadotrofines (RR 

1,5, 95 % BI; 0,87-2,6). Geen van de geïncludeerde vrouwen had haar laatste 

menstruatie meer dan een jaar geleden. We concluderen dat laparoscopische 

elektrocoagulatie van de ovaria bij vrouwen met clomifeencitraat-resistente 

PCOS geen invloed heeft op de zwangerschapscomplicaties of metabole of 

cardiovasculaire ziekte later in het leven ten opzichte van medische ovulatie-

inductie met gonadotrofines.
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Aanbevelingen en implicaties voor toekomstig onderzoek

De resultaten in dit proefschrift tonen aan dat er geen reden is voor het 

uitvoeren van een volledig oriënterend fertiliteitonderzoek bij vrouwen 

met PCOS. Ons advies is om alleen een semenanalyse te doen voordat een 

vrouw start met ovulatie-inductie met clomifeencitraat. Een postcoïtumtest 

bij vrouwen die ovulatoir zijn door middel van ovulatie-inductie met 

clomifeencitraat leidt alleen maar tot toegenomen belasting voor de patiënt 

en extra kosten, zonder een hogere kans op zwangerschap bij vrouwen met 

een positieve testuitslag. Wij raden aan testen die de doorgankelijkheid 

van de tuba bepalen, alleen te verrichten wanneer eerstelijnsbehandeling 

niet succesvol is in het bereiken van ovulatie of zwangerschap. Urinaire en 

recombinante gonadotrofines zijn vergelijkbaar in effectiviteit wanneer zij 

worden toegepast voor ovulatie-inductie. Daarmee wordt de gonadotrofine 

met de laagste kosten en de hoogste patiënt aanvaardbaarheid de 

gonadotrofine van eerste keuze. Wij stellen voor dat metformine kan worden 

toegevoegd aan ovulatie-inductie met gonadotrofines, omdat dit leidt tot een 

hoger aantal klinische zwangerschappen en een niet-significante toename van 

het percentage doorgaande zwangerschappen, maar meer studies zijn nodig 

om dit met zekerheid te kunnen stellen. Laparoscopische elektrocoagulatie 

moet de behandeling van eerste keus zijn voor vrouwen met clomifeencitraat-

resistente PCOS, omdat dit leidt tot meer levend geboren kinderen tegen 

lagere kosten per levend geboren kind in vergelijking tot ovulatie-inductie met 

gonadotrofines.

De toevoeging van metformine aan gonadotrofines voor ovulatie-inductie 

leidt tot een significante toename van het aantal klinische zwangerschappen. 

De kans op een doorgaande zwangerschap of levendgeboren kind was twee 

keer zo hoog wanneer metformine werd toegevoegd aan ovulatie inductie met 

gonadotrofines, maar een significant verschil kon niet worden aangetoond 

gezien het lage aantal geïncludeerde vrouwen. Slechts vier onderzoeken 

werden geïncludeerd in deze analyse, met een totaal van 154 vrouwen. Met 

een extra gerandomiseerde trial, waarvan de gegevens kunnen worden 

toegevoegd aan deze meta-analyse, zou het mogelijk moeten zijn om een 

statistisch significant verschil in aantal levendgeboren kinderen te kunnen 

beoordelen. Een andere vraag is of bij de primaire behandeling van PCOS 
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clomifeencitraat het middel van eerste keuze moet zijn, of dat metformine hier 

een rol zou kunnen spelen.

Laparoscopische elektrocoagulatie van de ovaria is de beste strategie 

bij vrouwen met clomifeencitraat-resistente anovulatie in termen van 

levend geboren kinderen en kosten. Elektrocoagulatie bij vrouwen 

met clomifeencitraat-resistente PCOS lijkt geen invloed te hebben op 

zwangerschapscomplicaties en/of metabole of cardiovasculaire ziekte later 

in het leven ten opzichte van ovulatie-inductie met gonadotrofines. Echter, 

deze gegevens zijn uitsluitend gebaseerd op vragenlijsten. De waarde van 

deze gegevens zou versterkt kunnen worden wanneer de bloeddruk, glucose 

en ovariële reserve door middel van ultrageluid en / of FSH / AMH waardes 

bepaald zou worden bij deze vrouwen. 

We weten niet na hoeveel ovulatoire cycli we moeten starten met 

tweedelijnsbehandelingen bij vrouwen die ovuleren met clomifeencitraat 

maar niet zwanger raken. De richtlijnen adviseren nu de behandeling met 

clomifeencitraat voor zes tot twaalf cycli te continueren. Het antwoord op deze 

vraag kan pas gegeven worden wanneer de gegevens uit de M-OVIN studie, 

beschreven in hoofdstuk 6,  beschikbaar zijn. 
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