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Inleiding 

In vitro fertilisatie (IVF) is een veel gebruikte methode van kunstmatige bevruchting waarbij 

een of meerdere eicellen buiten het lichaam van de vrouw in een kweekmedium worden 

bevrucht met zaadcellen van de man. De eerste succesvolle IVF-zwangerschap was destijds 

een grote doorbraak in de medische wetenschap. Het resultaat hiervan was de geboorte van 

Louise Brown op 25 juli 1978 in Engeland. In Nederland wordt IVF toegepast sinds het begin 

van de jaren ‘80. Op dit moment ontstaan ongeveer 1 op de 40 zwangerschappen door 

middel van IVF en worden ongeveer 3000 kinderen per jaar via IVF geboren.    

 De prenatale fase is een kwetsbare periode. Er is toenemend bewijs dat 

omgevingsinvloeden tijdens de prenatale fase invloed kunnen hebben op de latere 

lichamelijke ontwikkeling. Bij ongunstige omstandigheden tijdens de zwangerschap past de 

zich ontwikkelende foetus zich aan door veranderingen aan te brengen in de programmering 

van fysiologische, metabole en endocrine systemen. Deze veranderingen zijn blijvend en 

blijken de basis te vormen voor ziekten op oudere leeftijd, zoals type 2 diabetes, verhoogde 

bloeddruk en hart- en vaatziekten. Zo is aangetoond dat prematuur geboren kinderen en 

kinderen geboren na intra-uteriene groeivertraging een verhoogde kans hebben op hoge 

bloeddruk, een verstoorde insuline-glucosehuishouding en meer lichaamsvet in de 

volwassenheid; de eerste signalen hiervan zijn reeds meetbaar in de (pre)puberteit. Deze 

bevindingen zijn bekend geworden als de ‘Barker-hypothese’, vernoemd naar de 

onderzoeker die deze relatie als eerste opmerkte en er bekendheid aan gaf. Tegenwoordig 

wordt gesproken van de ‘developmental origins hypothesis’, de hypothese over factoren in 

de vroege ontwikkeling die ten grondslag liggen aan ziekte en gezondheid op latere leeftijd. 

De laatste jaren zijn er aanwijzingen gevonden dat vergelijkbare blijvende veranderingen 

zich ook voor kunnen doen op neurologisch en mentaal gebied.  

 Het is duidelijk dat zwanger worden via IVF anders verloopt dan een via natuurlijke 

bevruchting. Uit verschillende studies is naar voren gekomen dat IVF-zwangerschappen tot 



meer problemen rondom de geboorte leiden dan natuurlijke zwangerschappen. Zo hebben 

IVF-kinderen een verhoogd risico om te vroeg geboren te worden (prematuriteit) of om bij de 

geboorte kleiner in lengte en/of gewicht te zijn dan op grond van de zwangerschapsduur mag 

worden verwacht (dysmaturiteit). Ook hebben IVF-kinderen een verhoogd risico om te 

overlijden tijdens de zwangerschap. Behalve het feit dat IVF-kinderen vaker pre- of 

dysmatuur zijn, factoren die volgens de ‘developmental origins hypothese’ op zich al 

geassocieerd kunnen zijn met latere gezondheid en functioneren, is de periode rond de 

bevruchting een kritieke periode waarin de foetus kwetsbaar is en gevoelig voor 

omgevingsinvloeden. De vraag is daarom of de hierboven beschreven hypothese ook opgaat 

voor de IVF-conceptie als zodanig, dus afgezien van de effecten die te maken kunnen 

hebben met pre- en/of dysmaturiteit. Onderzoek bij dieren heeft aangetoond dat kunstmatige 

bevruchting kan leiden tot blijvende veranderingen in de groei en ontwikkeling. Bij mensen is 

echter nog onduidelijk of de IVF-behandeling invloed heeft op de ontwikkelingsprocessen die 

tijdens de zwangerschap plaatsvinden, en daarmee een risico vormt voor de ontwikkeling op 

lange termijn.  

 Om dit te onderzoeken werd een studie verricht naar de groei, gezondheid en het 

psychologisch functioneren van 8 tot 18 jaar oude kinderen geboren na IVF-behandeling in 

het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam. Om de invloed van IVF-conceptie goed te 

kunnen bestuderen, werden IVF-kinderen vergeleken met kinderen van ouders die met 

vruchtbaarheidsproblemen bekend waren bij de afdeling Gynaecologie van het VUmc, maar 

uiteindelijk toch spontaan zwanger werden. De ouders van deze kinderen werden 

vergelijkbaar geacht met IVF-ouders voor wat betreft de verminderde vruchtbaarheid en de 

inspanning en tijd die zij nodig hebben gehad om zwanger te worden. Verschillen in 

dergelijke factoren bij de ouders maken bij vergelijking met een normale controlegroep 

(kinderen geboren na natuurlijke zwangerschap in de normale populatie) dat het evalueren 

van de rol van de IVF-conceptie als zondanig bemoeilijkt wordt. Over de studie naar de groei 

en gezondheid van IVF-kinderen wordt geschreven in een ander proefschrift door Manon 



Ceelen. In onderhavig proefschrift worden de resultaten beschreven van het psychologisch 

functioneren van IVF-kinderen tussen 8 en 18 jaar oud.  

 Hoofdstuk 1 geeft, naast de hierboven beschreven uitgangspunten van de studie, 

informatie over de geïncludeerde patiëntenpopulatie, de procedure van de studie en de 

uitgevoerde metingen. Ook wordt een overzicht gegeven van hetgeen wordt beschreven in 

de verschillende hoofdstukken van dit proefschrift. Zo betreft hoofdstuk 2 een overzichtstudie 

naar de bestaande kennis met betrekking tot de psychologische ontwikkeling van IVF-

kinderen. Op basis van de literatuur met betrekking tot de vroege psychomotore 

ontwikkeling, cognitief functioneren en schoolprestaties en het psychosociale welzijn van 

IVF-kinderen, werd besloten om in dit proefschrift het schoolfunctioneren (hoofdstuk 3), 

specifieke cognitieve vaardigheden (hoofdstuk 4) en het gedrag en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling (hoofdstukken 5 en 6) van IVF-kinderen in de adolescentie te bestuderen. 

Hoofdstuk 7 bevat, behalve een samenvatting van de hoofdstukken, de algehele conclusie 

en een discussie over de resultaten. Ook worden de psychologische bevindingen gerelateerd 

aan de resultaten met betrekking tot groei en gezondheid en worden aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek gedaan. 

 

Overzicht van de literatuur 

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van wat er in de bestaande wetenschappelijke literatuur 

bekend is over het psychologisch functioneren van IVF-kinderen. Gekeken is naar studies op 

het gebied van de vroege psychomotore ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en het 

psychosociaal functioneren van kinderen geboren na IVF. Hierbij komt naar voren dat er 

relatief veel onderzoek is gedaan naar de vroege mentale en psychomotorische ontwikkeling 

en naar de algemene intelligentie en het schoolfunctioneren van IVF-kinderen tot en met 5 

jaar. De uitkomsten laten een normale ontwikkeling zien. Er blijkt echter nog weinig 

onderzoek te zijn gedaan bij kinderen van 6 tot 12 jaar en geen enkele studie is beschikbaar 

over het cognitief functioneren en de schoolprestaties van kinderen op de middelbare 

schoolleeftijd. Omdat bij kinderen die pre- of dysmatuur geboren zijn specifieke 



leerproblemen gezien worden, ook als zij een gemiddeld intelligentieniveau hebben, is het 

van belang om ook bij IVF-kinderen verder onderzoek naar specifieke cognitieve 

vaardigheden te doen.   

 Met betrekking tot het psychosociaal functioneren wordt gevonden dat sommige IVF-

moeders in het eerste levensjaar meer problemen ervaren met hun kind, maar over het 

algemeen wordt een positieve ouder-kindinteractie gerapporteerd in IVF-gezinnen. Tot de 

leeftijd van ongeveer 8 jaar blijkt het psychosociale welbevinden van IVF-kinderen niet te 

verschillen van dat van kinderen geboren na een natuurlijke zwangerschap. Boven de leeftijd 

van 8 jaar worden wisselende uitkomsten gerapporteerd, variërend van meer gedrags- en 

sociaal-emotionele problemen tot geen verschil in functioneren met kinderen geboren na een 

natuurlijke zwangerschap. Follow-upgegevens in de adolescentie zijn nog nauwelijks 

beschikbaar.       

 Op basis van de overzichtsstudie concluderen wij dat er nog onvoldoende bekend is 

over het cognitief en psychosociaal functioneren van oudere IVF-kinderen. Omdat de eerste 

signalen van een veranderde vroege programmering zichtbaar lijken te worden in de 

puberteit, is verdere follow-up van IVF-kinderen in deze leeftijdsfase volgens ons 

aangewezen. De focus zou daarbij moeten liggen op schoolprestaties, specifieke cognitieve 

vaardigheden, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren.      

 

Schoolfunctioneren van 8- tot 18-jarige IVF-kinderen 

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van onze studie naar het schoolfunctioneren van 233 

IVF- en 233 controlekinderen, tussen de 8 en 18 jaar oud. Vergelijking van opleidingsniveau, 

de algeheel cognitieve vaardigheden (bepaald aan de hand van de CITO-testscore), 

schoolprestaties (afgemeten aan factoren als extra hulp of bijles nodig hebben, zijn blijven 

zitten of speciaal onderwijs volgen), en het voorkomen van leer- of ontwikkelingsstoornissen 

liet geen verschillen zien tussen de IVF- en de controlegroep. Meer dan 60% van de 

kinderen op de middelbare school volgde HAVO of VWO-onderwijs. Op basis van dit 

onderzoek kan geconcludeerd worden dat kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar en geboren 



na IVF goede prestaties laten zien op school en in algeheel cognitief opzicht normaal 

functioneren. Ook ervaren zij niet meer onderwijsbeperkingen dan kinderen geboren na een 

natuurlijke zwangerschap. Tenslotte kan geconcludeerd worden dat de in de literatuur 

gevonden tendens van gunstige schoolprestaties bij jongere IVF-kinderen, zich voortzet in de 

verdere basisschool- en middelbare schoolleeftijd.     

 

Informatieverwerking, aandacht en visuo-motoriek van IVF-pubers 

Kinderen kunnen specifieke leerproblemen hebben ondanks een gemiddelde intelligentie. Bij 

kinderen die pre- of dysmatuur geboren zijn wordt dit gezien. Het kan zijn dat IVF-kinderen 

aan vergelijkbare risicofactoren blootstaan als pre- en dysmature kinderen en daarom 

eveneens een verhoogde kans hebben om problemen te ontwikkelen in specifieke cognitieve 

functies. In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven van onderzoek naar de 

informatieverwerking, aandacht en concentratie en visuo-motoriek, welke door middel van 

neuropsychologische (computer)tests (zie tabel 1 in hoofdstuk 1) in een subgroep van 139 

IVF- en 143 controlepubers werden gemeten. Er werden geen verschillen gevonden op het 

gebied van informatieverwerking en aandacht en concentratie. Voor de visuo-motoriek 

werden bij de IVF-kinderen lagere scores gevonden voor motorische snelheid en coördinatie, 

maar deze scores vielen binnen de normale scorerange van de tests.      

 De uitkomsten op het gebied van de informatieverwerking, aandacht en visuo-

motoriek werden gerelateerd aan de cardio-metabole uitkomsten uit het medische deel van 

de studie. In dit onderzoek naar de groei en gezondheid van IVF-kinderen was gevonden dat 

bloeddruk en glucosewaarden hoger waren bij IVF kinderen. In onze analyse werd 

geëxploreerd of er een verband bestaat tussen de cardio-metabole en neuropsychologische 

uitkomstmaten, dat verklaard zou kunnen worden door de IVF-conceptie. Er kon echter geen 

relatie tussen de uitkomsten aangetoond worden.  

 Uit dit deel van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat IVF-kinderen, in 

tegenstelling tot pre- of dysmatuur geboren kinderen, geen verhoogd risico hebben op 

problemen in de specifieke cognitieve vaardigheden die door ons onderzocht zijn. Ook lijkt 



de IVF-conceptie of een veranderde programmering van cardio-metabole systemen niet van 

invloed te zijn op de (vroege) ontwikkeling van neurocognitieve functies. 

 

Gedrag en sociaal-emotioneel functioneren van IVF-pubers 

De studies beschreven in hoofdstuk 5 en 6 onderzoeken de invloed van IVF-conceptie op het 

gedrag en psychosociaal welbevinden van IVF-kinderen in de adolescentie. Door het gebruik 

van onze controlegroep, was het mogelijk te controleren voor factoren die de ouder-kind-

interactie kunnen beïnvloeden, zoals de mate van gewenstheid van het kind. Dit maakte het 

mogelijk de invloed van de IVF-conceptie op zich te onderzoeken.  

 In hoofdstuk 5 zijn de resultaten beschreven van de studie naar het gedrag en 

sociaal-emotioneel functioneren van IVF-pubers (9 tot 18 jaar) aan de hand van een door de 

ouders en een leerkracht ingevulde vragenlijst (Child Behavior Checklist en Teacher Report 

Form). In zijn algemeenheid bleken alle gemiddelde scores binnen de normale range te 

liggen. Ouders van IVF-pubers rapporteerden minder probleemgedrag bij hun kinderen dan 

ouders van controle kinderen. Vooral werden door hen minder externaliserend 

probleemgedrag (zoals agressief en regeloverschrijdend gedrag) en aandacht-/concentratie- 

en denkproblemen gemeld. Leerkrachten gaven een tendens aan in de richting van minder 

externaliserende problemen bij IVF-pubers in vergelijking met controlepubers. Daarentegen 

vonden de leerkrachten opvallend genoeg vaker dat IVF-pubers teruggetrokken/depressief 

gedrag vertonen. In dit hoofdstuk wordt bediscussieerd of de bevindingen zouden kunnen 

worden toegeschreven aan de IVF-conceptie of te wijten zijn aan een ‘reporter-bias’; dit 

behoeft verder onderzoek. In ieder geval kan geconcludeerd worden dat het gedrag en 

sociaal-emotioneel functioneren van 9- tot 18-jarige IVF-pubers overwegend normaal is.        

 Om reporter-bias uit te sluiten en te bezien of de resultaten uit hoofdstuk 5 

gerepliceerd konden worden, werd in hoofdstuk 6 het gedrag en sociaal-emotioneel 

functioneren bestudeerd aan de hand van een door de pubers zelf ingevulde vragenlijst 

(Youth Self Report). Aan dit deel van het onderzoek deden 86 IVF- en 97 controlekinderen 

mee, tussen 11 en 18 jaar oud. Ook nu lagen alle gemiddelde scores binnen de normale 



range. Er werden geen verschillen op de verschillende schalen gevonden tussen het 

functioneren van IVF- en controlekinderen. IVF-pubers ervaren hun gedrag en sociaal-

emotioneel functioneren niet anders dan controlepubers. Het mindere externaliserende 

probleemgedrag en grotere aantal kinderen met teruggetrokken/depressief gedrag zoals 

ouders, respectievelijk leerkrachten dat rapporteerden, werd hier niet bevestigd. Op basis 

hiervan concluderen wij dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor een relatie tussen IVF-

conceptie en afwijkend gedrag en/of sociaal-emotioneel functioneren in de adolescentie.    

        

Discussie en conclusie 

In hoofdstuk 7 wordt, na een samenvatting van de resultaten van de in dit proefschrift 

bestudeerde aspecten, geconcludeerd dat de bevindingen zeer geruststellend zijn. Acht tot 

achttien jaar oude kinderen die werden geboren na IVF laten niet meer problemen zien op 

het gebied van schoolfunctioneren, specifieke cognitieve vaardigheden, gedrag en sociaal-

emotioneel functioneren dan kinderen uit de controlegroep geboren na een natuurlijke 

zwangerschap. Met de door ons gebruikte meetinstrumenten bleek een mogelijk negatieve 

invloed van IVF-conceptie op het cognitief en psychologisch functioneren in de adolescentie 

niet te kunnen worden aangetoond.  

Hoewel dit de eerste studie is die het psychologisch functioneren van IVF-kinderen 

beoordeelt vanuit het perspectief van de invloed van de IVF-conceptie zelf, door gebruik te 

maken van een unieke controlegroep kinderen van ouders met fertiliteitsproblemen die 

uiteindelijk toch spontaan zwanger werden, kende het onderzoek ook een aantal 

beperkingen. Deze worden in hoofdstuk 7 besproken. De brede leeftijdsrange van 8 tot 18 

jaar werd ondervangen door kinderen te matchen op geslacht en leeftijd en door 

meetinstrumenten te kiezen die de gehele leeftijdsrange besloegen. Echter, ondanks het 

matchen van IVF- en controlekinderen, hadden IVF-kinderen gemiddeld een kortere 

zwangerschapsduur en lager geboortegewicht en waren IVF-kinderen vaker eerstgeborenen 

dan controlekinderen. Hoewel ouders van de deelnemende kinderen een relatief hoog 

opleidingsniveau hadden, waren IVF-ouders minder hoog opgeleid dan controleouders. Door 



in de statistische analyses de variabelen zwangerschapsduur en geboortegewicht, pariteit en 

opleidingsniveau van de ouders toe te voegen als covariaat werd voor deze verschillen 

gecorrigeerd. Het overwegend meedoen van hoger opgeleide families aan het onderzoek, en 

daarmee het missen van kinderen met een lager opleidingsniveau en mogelijke 

leerproblemen, is een aandachtspunt voor toekomstig onderzoek. Ook het onderzoeken van 

slechts een selectie van specifieke cognitieve functies kan genoemd worden als beperking 

en aandachtspunt voor toekomstig onderzoek; het is niet uitgesloten dat IVF-kinderen wel 

een verhoogd risico laten zien op problemen bij andere cognitieve functies dan 

informatieverwerking, aandacht en visuo-motoriek.      

 Waar er in dit proefschrift met betrekking tot het psychologisch functioneren geen 

bijzonderheden werden gevonden, werd in de gelieerde studie naar de groei en gezondheid 

bij dezelfde 8 tot 18 jaar oude IVF-kinderen een verhoogde bloeddruk, hogere 

glucosewaarden en meer lichaamsvet gemeten ten opzichte van de kinderen uit de 

controlegroep. Dit suggereert dat IVF-conceptie wel van invloed is op de ontwikkeling van 

bepaalde lichamelijke functies, waar het dat niet blijkt te zijn op psychologisch gebied. 

Mogelijke verklaringen voor dit verschil worden in hoofdstuk 7 uiteengezet, waarbij de 

hypothese is dat de ontwikkeling van hersenfuncties onafhankelijk verloopt van de 

ontwikkeling van cardio-metabole functies en mogelijk in een andere (latere) periode van de 

zwangerschap gevoelig is voor veranderde omstandigheden en verstorende invloeden van 

buitenaf.     

 De gevonden verschillen op lichamelijk gebied zijn vooralsnog gering en hebben op 

dit moment weinig betekenis voor de gezondheid van de IVF-kinderen. Echter, kleine 

verhogingen in lichaamsvet, bloeddruk en glucose/insulinewaarden staan wel bekend als 

risicofactoren voor latere cardiovasculaire aandoeningen en ouderdomssuikerziekte (type 2 

diabetes). Hoewel dit voor het psychologische functioneren vooralsnog minder noodzakelijk 

is, impliceren de lichamelijke bevindingen dat verdere follow-up van IVF-kinderen tot in de 

volwassenheid wel degelijk van belang is. Mochten volwassenen geboren na IVF inderdaad 

vaker cardiovasculaire aandoeningen en/of suikerziekte ontwikkelen, dan kan het nuttig zijn 



het psychologisch functioneren van deze groep nog eens in kaart te brengen. Tot die tijd lijkt 

er geen reden voor zorg omtrent het cognitief, gedragsmatig en sociaal-emotioneel 

functioneren van diegenen die geboren zijn na IVF.  

 Verder onderzoek, in opzet vergelijkbaar met deze studie, wordt wel aanbevolen bij 

kinderen geboren na intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). Het feit dat bij ICSI de 

natuurlijke selectie wordt beperkt door het rechtstreeks injecteren van een zaadcel in een 

eicel, kan een risico met zich meebrengen voor de latere ontwikkeling van het kind. Eerdere 

studies naar met name het cognitief functioneren van ICSI-kinderen laten aanwijzingen zien 

voor slechtere prestaties ten opzichte van IVF-kinderen. Omdat nog steeds niet goed 

duidelijk is of ongunstige uitkomsten na een vruchtbaarheidsbehandeling verklaard kunnen 

worden door de gebruikte techniek of door de onderliggende infertiliteit, wordt tevens 

aanbevolen verder onderzoek te doen met verschillende groepen: kinderen geboren na IVF 

of ICSI vergeleken met kinderen geboren na een natuurlijke zwangerschap uit zowel ouders 

met als zonder vruchtbaarheidsproblemen. Tot slot geven ouders van IVF-kinderen als 

belangrijkste vraag voor toekomstig onderzoek aan de vruchtbaarheid van hun 

nakomelingen te onderzoeken.    
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