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K L I N I S C H E  A S P E C T E N 
V A N  E N D O M E T R I U M 

R E C E P T I V I T E I T 

HOOFDSTUK 1 beschrijft de achtergrond, 
het doel en de inhoud van dit proefschrift. 
In dit hoofdstuk worden verschillende facto-
ren toegelicht, die van invloed zouden kun-
nen zijn op de receptiviteit van het endome-
trium voor embryo implantatie.

In HOOFDSTUK 2 wordt het verband tussen 
de serum concentratie van verschillende 
angiogene factoren en multipele embryo 
implantatie onderzocht. De studie toont 
aan dat vrouwen met een tweeling zwan-
gerschap na double embryo transfer (DET), 
al voordat zij hun behandeling startten, een 
significant hogere serum concentratie heb-
ben van vascular endothelial growth fac-
tor-A (VEGF-A), een belangrijke regula-
tor van angiogenese in het endometrium. 
Hoge VEGF-A levels stimuleren mogelijk de 
angiogenese op de plek waar het embryo 
zich innestelt, waardoor het endometrium 
geoptimaliseerd wordt voor de innesteling 
van meerdere embryo’s.

In HOOFDSTUK 3 wordt de connectie tus-
sen kenmerken van lichaamssamenstel-
ling (lengte, gewicht en Body Mass Index) 
en multipele implantatie onderzocht. We 
vonden een significante associatie tussen 
toegenomen maternale lengte en multipele 
embryo implantatie. Deze associatie zou 
mogelijk kunnen berusten op VEGF-A, een 
belangrijke mediator van zowel angiogenese 
in het endometrium (zie HOOFDSTUK 2) 
als de formatie van lange beenderen.

In HOOFSTUK 4 wordt geanalyseerd of 
er een relatie is tussen multipele embryo 
implantatie en het risico op borstkanker. 
Vrouwen met een multipele zwangerschap 
in de voorgeschiedenis hebben een signifi-
cant hoger borstkanker risiko dan vrouwen 
die alleen eenlingen kregen, of kinderloos 
bleven. Met name vrouwen met een meer-
ling zwangerschap die ontstond uit alle 
teruggeplaatste embryo’s hebben een ver-
hoogd risico, en niet de vrouwen met een 
meerling zwangerschap die ontstond uit 
een deel van de teruggeplaatste embryo’s. 
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Deze bevinding ondersteunt onze hypo-
these van een associatie tussen  multipele 
embryo implantatie en borstkanker risico, 
mogelijk door verhoogde concentratie van 
angiogene factoren zoals VEGF-A.

In HOOFDSTUK 5 wordt door middel van 
een meta-analyse met individuele patient 
data (IPD) onderzocht of het pre-concepti-
oneel gebruik van laag-gedoseerd aspirine 
de kans op succesvolle embryo implan-
tatie na IVF vergroot. We toonden aan dat 
aspirine geen effect heeft op de implanta-
tie kans. Uit deze studie bleek verder dat 
de randomized controlled trials (RCT’s) die 
het grootste behandeleffect van aspirine 
aantoonden geen IPD konden aanleveren, 
waardoor de kwaliteit van randomisatie van 
deze studies niet kon worden verzekerd. Dit 
onderstreept het belang van een methode 
die preservatie van data sets van RCT’s 
waarborgt.

In HOOFDSTUK 6 wordt in een additionele 
IPD meta-analyse onzerzocht of laag-gedo-
seerd aspirine het optreden van hyperten-
sieve zwangerschapsaandoeningen, zoals 
zwangerschap geinduceerde hyperten-
sie en pre-eclampsie en vroeggeboorte 
voorkomt. We concludeerden dat laag-ge-
doseerd aspirine geen effect heeft op 
het optreden van deze zwangerschaps- 
complicaties. Een opvallende bevinding 
van dit onderzoek was het significant 
lagere aantal multipele implantaties in de 
groep die behandeld werd met laag-gedo-
seerd aspirine. Aspirine zou mogelijk het 
cyclo-oxygenase-2 enzym kunnen down- 
reguleren, een enzym dat cruciaal is voor 
het embryo implantatie proces.

HOOFDSTUK 7 introduceert de ontwikke-
ling van een nieuwe methode om de uit-
spuitsnelheid gedurende embryo transfer 
te reguleren: pomp-gereguleerde embryo 
transfer. De studie toont aan dat in hand-
matige embryo transfer, zelfs na stan-
daardisatie volgens protocol, er een grote 
variatie is in uitspuitsnelheid. Pomp- 
gereguleerde embryo transfer genereert 
een betrouwbare en reproduceerbare uit-
spuitsnelheid en brengt daarmee nieuwe 
mogelijkheden voor verdere standaardi-
satie en mogelijke optimalisatie van de 
embryo transfer procedure.

HOOFDSTUK 8  is een algemene beschou-
wing van de bevindingen in dit proefschrift 
en komt met aanbevelingen voor toekom-
stig onderzoek.


