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Hoofdstuk 1 – Achtergrond en afbakening richtlijn

1.1

Doel van deze richtlijn

In deze richtlijn wordt het Oriënterend Fertiliteitsonderzoek beschreven, ofwel OFO. Het OFO
heeft als doel te komen tot een diagnose en een prognose voor de kans op zwangerschap bij
paren die er niet in slagen hun kinderwens te vervullen.
Landelijk bestaat nog veel variatie in de diagnostiek, die standaard binnen het OFO ingezet
wordt. Uniformering van het OFO zal leiden tot optimaliseren van kwaliteit, veligheid en
doelmatigheid van zorg.
Daarnaast, behoeft de oude richtlijn herziening vanwege verjaring en nieuwe evidence.
In deze richtlijn wordt beschreven welk onderzoek noodzakelijk is om tot een kosteneffectieve
en efficiënte inschatting te komen van de oorzaak en de prognose op een spontane
zwangerschap bij een paar dat nog niet zwanger is na een jaar onbeschermde gemeenschap
gericht op zwangerschap.
Voor het vaststellen van indicaties tot behandeling en behandelingsopties verwijzen wij naar de
NVOG-richtlijnen mannelijke subfertiliteit, onverklaarde subfertiliteit IUI en IVF/ICSI en naar de
landelijke netwerkrichtlijn subfertiliteit.

1.2

Afbakening van de richtlijn

Om welke patiëntengroep gaat het?
Ongeveer 15% van de Nederlandse paren bezoekt op enig moment tijdens de reproductieve fase
van hun bestaan een huisarts met de klacht geen kinderen (meer) te kunnen krijgen. Uiteindelijk
wordt 10% van deze paren doorverwezen naar een specialist. (Beurskens et al, 1995).
Deze richtlijn is bedoeld voor de evaluatie van paren in de 2e en 3e lijns zorg (zowel vrouwen als
mannen) die gedurende meer dan twaalf maanden geprobeerd hebben een zwangerschap te
bewerkstelligen door onbeschermd gemeenschap te hebben, maar daar niet in geslaagd zijn.
Vrouwen die een sterk onregelmatige menstruele cyclus lijken te hebben kunnen eerder
geëvalueerd worden. Zie voor deze verwijscriteria ook de Landelijke Netwerkrichtlijn
Subfertiliteit.

Wat zijn de mogelijke interventies/therapieën of (diagnostische) testen?
Deze richtlijn beschrijft uitsluitend de diagnostische testen en hun waarde binnen het OFO. De
daaruit voortvloeiende interventies en bijbehorende indicaties worden in de andere richtlijnen
van de NVOG en in de Landelijke Netwerkrichtlijn Subfertiliteit beschreven.
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De richtlijn zal het nut en de plaats van de anamnese en het lichamelijk onderzoek tijdens het
OFO bepalen. Daarnaast wordt een aantal veel gebruikte testen om de vruchtbaarheid te
evalueren op hun merites getoetst. Zo zullen de post coïtum test (PCT), diagnostische testen
voor mechanische factoren die vruchtbaarheid kunnen verstoren, de Chlamydia antistof titer
(CAT) bepaling, verschillende testen ter bepaling van de ovariële reserve en testen ter bepaling
van de ovulatie en hun waarde binnen het OFO getoetst worden. Hierbij worden twee
uitkomstmaten in ogenschouw genomen namelijk 1. de waarde van het onderzoek of van de
testen bij de diagnostiek en 2. hun rol bij het voorspellen van de kans op een natuurlijke
zwangerschap.

Wat zijn de belangrijkste en voor de patiënt relevante uitkomstmaten?
De diagnose subfertiliteit en de prognose voor de kans op zwangerschap zijn de belangrjkste
uitkomstmaten. Daarnaast is het van belang om te bepalen of de subfertiliteit ook geassocieerd
zou kunnen zijn met andere gezondheidsrisico’s op kortere of langere termijn. Deze
gezondheidsrisico’s en de behandeling daarvan zullen echter geen onderdeel van deze richtlijn
vormen.

1.3

Beoogde gebruikers van de richtlijn

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de NVOG die betrokken zijn bij de zorg voor
patiënten met subfertiliteit.

1.4

Definities en begrippen

Wat zijn de belangrijkste definities die in deze richtlijn gebruikt worden?
 Infertiliteit: Het onvermogen tot voortplanting.
 Subfertiliteit: Het gedurende meer dan twaalf maanden uitblijven van zwangerschap bij
onbeschermde, op de conceptie gerichte coïtus.
 Normospermie 1: De WHO manual definieert referentiewaarden voor normospermie op basis
van 1 semen analyse van ongeveer 1900 mannen uit 7 landen, op 3 continenten die binnen 1
jaar een zwangerschap tot stand brachten. Het 5e percentiel van het 95%
betrouwbaarheidsinterval werd gebruikt als afkapwaarde om referentiewaarden per semen
analyse parameter te definieren. Semen analyse wordt wereldwijd vaak als enige biomaker
van mannelijke subfertiliteit gebruikt, ondanks beperkingen als intra-individuele biologische
variatie, inter- en intra-observer variatie, ontbreken van absoluut voorspellende waarde voor
spontane zwangerschap of succes van geassisteerde voortplanting.
De door de WHO gebruikte afkappunten voor normospermie zijn:
o volume > 1,5 ml
o concentratie > 15 x 10⁶ zaadcellen/ml
3








1.5

o totaal aantal spermatozoa per ejaculaat > 39 x 10⁶ zaadcellen
o motiliteit > 32% progressieve motiele zaadcellen (graad A en B)
o Totale motiliteit (progressief en non-progressief) > 40%
o morfologie > 4% zaadcellen met een normale morfologie
Azoöspermie = volledige afwezigheid van zaadcellen in het ejaculaat.
VCM; totaal aantal bewegende zaadcellen per ejaculaat. Dit is te berekenen door het Volume
van het ejaculaat (V) te vermenigvuldigen met zaadcel concentratie (C) en met het
percentage goed (type A en B) bewegende zaadcellen (M).
Extreme oligoasthenoteratozoöspermie (OAT) = VCM voor opwerken < 1 miljoen bewegende
zaadcellen in het gehele ejaculaat.
Matige oligoasthenoteratozoöspermie (OAT) = VCM voor opwerken 1‐3 miljoen bewegende
zaadcellen in het gehele ejaculaat.
Milde oligoasthenoteratozoöspermie (OAT) = VCM voor opwerken 3‐10 miljoen bewegende
zaadcellen in het gehele ejaculaat.
Samenstelling werkgroep

Namens de NVOG
Prof. Dr. J.S.E. Laven, gynaecoloog, Erasmus MC (voorzitter)
Dr. J. van der Steeg, gynaecoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Dr. K. Fleischer, gynaecoloog, UMCN St Radboud
Dr. M. van der Hoorn, gynaecoloog in opleiding, LUMC
Prof. Dr. C.B. Lambalk, gynaecoloog, VUMC
Dr. P. Steures, gynaecoloog, UMCU
Dr. R. H.M. Dijkgraaf, gynaecoloog, Erasmus MC
Dr. H. Verhoeve, gynaecoloog, OLVG
Namens patiëntvereniging Freya
Drs. S. Schols
1.6
Methodologische begeleiding van de werkgroep
Drs. E.M.E. den Breejen adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten te Utrecht (voorzitter)
Dr. I. Mostovaya, adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten te Utrecht

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2013 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld,
bestaande uit vertegenwoordigers van de NVOG en patëntvereniging Freya. De werkgroepleden
zijn door hun beroepsvereniging gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte
gedurende twee jaar aan de totstandkoming van de richtlijn. De werkgroep is verantwoordelijk
voor de integrale tekst van deze richtlijn.
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1.7

Belangenverklaringen

De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel
ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen
die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Tevens is navraag gedaan naar
persoonlijke financiële belangen en belangen vanwege persoonlijke relaties,
reputatiemanagement, extern gefinancierd
onderzoek of kennisvalorisatie.
De
belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van de NVOG, een overzicht vindt u
hieronder:
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Werkgroep-lid Functie

Nevenfuncties

Overige Getekend
belangen

Geen

Persoonlijke Persoonlijke Reputatie- Extern
Kennisfinanciële relaties
management gefinancierd valorisatie
belangen
onderzoek
Geen
Geen
Geen
Ferring BV ArtPred
(unrestricted
research
grants)
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

Laven

Voorzitter,
gynaecoloog

Geen

Van der Steeg

Lid, gynaecoloog

Fleischer

Lid, gynaecoloog

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Van der Hoorn Lid, gynaecoloog

Geen

Geen

Geen

Geen

Lambalk

Lid, gynaecoloog

Geen

Geen

Geen

Steures

Lid, gynaecoloog

Geen

Geen

Dijkgraaf

Lid, gynaecoloog

Geen

Verhoeve

Lid, gynaecoloog

Schols

Lid, vrijwilliger
namens Patiëntenvereniging Freya
adviseur
Kennisinstituut van
Medisch Specialisten
adviseur
Kennisinstituut van
Medisch Specialisten

Mostovaya

Den Breejen

Geen

Ja

Geen

Ja

Geen

Geen

Ja

Geen

Geen

Geen

Ja

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Promovendus, Radboud
Universiteit Nijmegen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja
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1.8

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door middel van deelname van een
patiëntvertegenwoordiger van de patiëntvereniging Freya aan de werkgroep.

1.9

Werkwijze

AGREE
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen uit het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen
2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit (www.kwaliteitskoepel.nl). Dit
rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research &
Evaluation II) (www.agreecollaboration.org) - dat een internationaal breed geaccepteerd
instrument is - en op ‘Richtlijnen voor richtlijnen’ voor de beoordeling van de kwaliteit van
richtlijnen (www.cvz.nl).

Knelpunteninventarisatie
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de adviseur
de knelpunten. De knelpunten zijn voorgelegd aan de Otterlo werkgroep van de NVOG.

Uitgangsvragen en uitkomstmaten
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur
concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de
werkgroep de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de
werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel
naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep gaf het relatieve belang
van deze uitkomstmaten aan met cruciaal, belangrijk of onbelangrijk. Tevens definieerde de
werkgroep, voor zover mogelijk, wat zij voor een bepaalde uitkomstmaat een klinisch relevant
verschil vond, dat wil zeggen wanneer de verbetering in uitkomst een verbetering voor de
patiënt is.

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur
Er werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht
naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens
werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van geselecteerde
artikelen. De werkgroepleden selecteerden op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria
artikelen uit de resultaten van de zoekactie. De aldus geselecteerde artikelen werden tenslotte
gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekactie of
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gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in het
hoofdstuk van desbetreffende uitgangsvraag.

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies
Individuele studies werden systematisch beoordeeld op basis van op voorhand opgestelde
methodologische kwaliteitscriteria om zo het risico op vertekende studieresultaten (bias) te
kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de methodologische checklijsten.

Samenvatten van de literatuur
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk
weergegeven in evidence tabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden
beschreven in de samenvatting van de literatuur.

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs
A) Voor interventievragen
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE
staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie
http://www.gradeworkinggroup.org/) (Atkins, 2004).

B) Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose
Bij dit type vraagstelling kan GRADE (nog) niet gebruikt worden. De bewijskracht van de
conclusie is bepaald volgens de gebruikelijke EBRO-methode (van Everdingen, 2004).

Formuleren van de conclusies
Voor vragen over waarde van diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose
is het wetenschappelijke bewijs samengevat in een of meer conclusies, waarbij het niveau van
het meest relevante bewijs is weergegeven.
Bij interventievragen verwijst de conclusie niet naar één of meer artikelen, maar wordt deze
getrokken op basis van alle studies samen (body of evidence). Hierbij maakten de
werkgroepleden de balans op van elke interventie. Bij het opmaken van de balans werden de
gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt tegen elkaar afgewogen.
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Overwegingen
Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk,
zoals de expertise van de werkgroepleden, patiënten voorkeuren, kosten, beschikbaarheid van
voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van
de literatuursamenvatting, vermeld onder het kopje ‘Overwegingen’.

Formuleren van de aanbevelingen
De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het (beste)
beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen. De kracht van het
wetenschappelijke bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de
overwegingen bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek
sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke
aanbeveling niet uit en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De
sterkte van de aanbeveling is altijd het resultaat van de weging van alle relevante argumenten
tezamen.

Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden
met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van
zorg zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur.
Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag
maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag.

Kennislacunes
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de
resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de
werkgroep nagegaan of (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is. Een overzicht van
aanbevelingen voor nader/vervolg onderzoek staat in de Kennislacunes (zie aanverwante
producten).

1.10

Geldigheid

Deze richtlijn dient te worden herzien binnen een termijn van maximaal 5 jaar na publicatie in
het NTOG en op de website van de NVOG en het KiMS.
Verder moet herziening overwogen worden wanneer nieuwe wetenschappelijk verantwoord
vastgestelde inzichten belangrijke wijzigingen in de gegeven aanbevelingen en conclusies van dit
hoofdstuk noodzakelijk maken. Daarnaast is het van belang de belangrijke andere bestaande
9

richtlijnen te volgen en bij herziening van de inhoud daarvan herziening van deze richtlijn te
overwegen. Tenslotte dient herziening ook overwogen te worden wanneer op de geformuleerde
kennishiaten een afdoend wetenschappelijk verantwoord antwoord is gegeven.
De NVOG is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze
richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers
van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over
relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.
1.11
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Hoofdstuk 2: Samenvatting van de richtlijn
Anamnese


Vraag in de anamnese van het subfertiele paar minimaal naar:

leeftijd

duur subfertiliteit

cyclusanamnese

eerdere zwangerschappen

seksuele anamnese

intoxicaties

algemene voorgeschiedenis

seksueel overdraagbare aandoening in de voorgeschiedenis

mogelijke pathologie in het kleine bekken

medicatiegebruik en inname foliumzuur



Vraag als toevoeging naar:

mogelijke oorzaken verminderde zaadkwaliteit

familie anamnese

psychologische draagkracht

socio-economische status

beroep en/of hoogst genoten opleiding

obstetrische voorgeschiedenis

Lichamelijk onderzoek van de man:
 Voer geen routinematig andrologisch onderzoek uit bij mannen met een normospermie.
 Voer bij een normale (conform de meest recente WHO definitie) uitslag van de
semenanalyse geen verdere semenanalyses uit.
 Voer bij een afwijkende uitslag van de semenanalyse na twee tot drie maanden opnieuw
een semenanalyse uit. Indien ook deze uitslag afwijkend is dient er verder onderzoek
van de man plaats te vinden.
Lichamelijk onderzoek van de vrouw:
 Meet de lengte en het gewicht en bereken vervolgens de Body Mass Index =BMI
(gewicht/ lengte2 [kg/m2]).
 Beoordeel secundaire geslachtskenmerken en/of het beharingspatroon.
 Onderzoek het abdomen middels inspectie en palpatie.
 Beoordeel de genitalia externa middels inspectie.
 Beoordeel genitalia interna middels speculum onderzoek, vaginaal toucher, vaginale of
abdominale echoscopie en, zo nodig, vaginaal-rectaal toucher.
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Ovulatiedetectie
 Voer geen ovulatiedetectie testen uit als onderdeel van het oriënterend
fertiliteitsonderzoek bij vrouwen van een subfertiel paar bij wie de menstruele cyclus
regelmatig is.
PCT

AFC


Voer de postcoïtum test niet uit in het oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Voer geen Antrale
fertiliteitsonderzoek.

Follikel

Count

uit

als

onderdeel

van

het

oriënterend

AMH
 Voer geen Anti-Müllerse hormoon bepaling uit als onderdeel van het oriënterend
fertiliteitsonderzoek.
FSH


Voer geen follikel stimulerend hormoon bepaling uit als standaard onderdeel van het
oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Inihibine
 Voer geen inhibine bepaling uit als standaard onderdeel van het oriënterend
fertiliteitsonderzoek.
Chlamydia Antistof Test(CAT)
 Voer de Chlamydia Antistof Test uit als standaard onderdeel van het oriënterend
fertiliteitsonderzoek.
 Voer tubadiagnostiek uit als de Chlamydia Antistof Test positief is.
 Voer geen Chlamydia Antistof Test uit als er al een HSG is verricht.
Diagnostische hysterosalpingografie (HSG)/laparoscopie
 Maak onderscheid tussen laag en hoog risico patiënten voor tubapathologie (positieve
CAT of een anamnese met een doorgemaakt SOA/“pelvic inflammatory disease” of
chirurgie in het kleine bekken bij het selecteren van patiënten voor een diagnostische
hysterosalpingografie.
 Voer alleen een diagnostische hysterosalpingografie binnen het oriënterend
fertiliteitsonderzoek uit bij patienten met een hoog risico op tubapathologie, gegeven
zijn lage sensitiviteit.
 Overweeg direkt een diagnostische laparoscopie als uit de anamnese sprake blijkt te zijn
van gecompliceerde buikoperaties, intraabdominale ontstekingen of endometriose of als
klinisch sprake lijkt te zijn van ernstige endometriosis externa of echografisch zichtbare
hydrosalpingen.
12

Hoofdstuk 3: Flowchart stramien OFO

Op basis van de op evidence en consensus gebaseerde aanbevelingenen heeft de werkgroep
deze Flowchart ontwikkeld. Gezien het afnemen van de anamnese bij het paar, het lichamelijk
onderzoek bij de vrouw en de vervolgdiagnostiek beveelt de werkgroep aan het OFO conform de
flowchart binnen 2-3 consulten af te ronden.
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Hoofdstuk 4: Anamnese

Format Uitgangsvraag / module voor richtlijnendatabase
Leeswijzer:
Onderstaande tabellen en kopjes worden ingevuld per module (pagina 1-3). De tekst die vermeld
wordt onder de zwarte kopjes kan automatisch worden geupload in de richtlijnendatabase
(www.richtlijnendatabase.nl). Referenties, kennishiaten, indicatoren en/of andere bijlagen
worden separaat geupload. Pagina 4 en verder betreffen de kopjes die per richtlijn kunnen
worden ingevuld, per module kan afgeweken worden.

Algemene gegevens
Korte titel
Volledige titel

Anamnese
Anamnese bij oriënterend
fertiliteitsonderzoek

Uitgangsvraag
Welke items dienen in de anamnese van het subfertiele paar uitgevraagd te worden?
Subvragen:
Welke items uit de anamnese zijn relevant voor het stellen van de diagnose?
Welke items uit de anamnese zijn relevant voor het maken van de prognose (kans op een
natuurlijke zwangerschap)?
Welke items uit de anamnese zijn relevant voor het bepalen van verder
(noodzakelijk/aanvullend) onderzoek en voor het bepalen van de behandelopties?
Welke items uit de anamnese zijn relevant voor het bepalen van informatievoorziening en
ondersteuning van het subfertiele paar?
Welke items uit de anamnese zijn relevant met het oog op een toekomstige zwangerschap en
kind?
Aanbeveling

Vraag in de anamnese van het subfertiele paar minimaal naar:


leeftijd



duur subfertiliteit



cyclusanamnese
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eerdere zwangerschappen



seksuele anamnese



intoxicaties



algemene voorgeschiedenis



seksueel overdraagbare aandoening in de voorgeschiedenis



mogelijke pathologie in het kleine bekken



medicatiegebruik en inname foliumzuur

Vraag als toevoeging naar:



mogelijke oorzaken verminderde zaadkwaliteit



familie anamnese



psychologische draagkracht



socio-economische status



beroep en/of hoogst genoten opleiding



obstetrische voorgeschiedenis

Inleiding
De anamnese bij zowel de vrouw als de man/ partner levert informatie op die waardevol is voor
het verkrijgen van diagnose als inzicht in de prognose èn die tevens relevant is voor de bepaling
van de verdere (noodzakelijke) onderzoeken en behandelings opties. De anamnese kan ook
aanleiding zijn voor informatie voorziening betreffende de leefstijl en begeleiding van het
subfertiele paar.
Daarnaast zal in de fase van de anamnese ook een inschatting gemaakt worden van de
psychosociale draagkracht van het subfertiele paar en de aanwezigheid van relevante medische
of psychosociale risicofactoren voor de toekomstige zwangerschap en het toekomstige kind.
De items van de anamnese zullen aangegeven worden voor het paar, de vrouw en de man.
Het doel van de anamnese is om te inventariseren of daadwerkelijk sprake is van subfertiliteit.
Informeer daartoe naar de duur van de kinderwens, de leeftijd van de vrouw, het aantal
maanden van onbeschermde coïtus, de coïtusfrequentie en of deze plaatsvindt in de vruchtbare
periode.
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Zoeken en selecteren
Er is voor dit hoofdstuk geen literatuur search uitgevoerd, omdat dit onderwerp reeds adequaat
in eerder gepubliceerde richtlijnen is beschreven.
In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van:


de NICE clinical guideline 156: Fertility,Assessment and treatment for people with fertility
problems Issued: February 2013,
 Landelijke Netwerkrichtlijn Subfertiliteit, NVOG, 2010,
 European Society of Human Reproduction and Embyology Guidelines: Guidelines for
counselling in Infertility.
Daarnaast is een groot gedeelte van de adviezen gebaseerd op expert opinion en good clinical
practice.

Samenvatting literatuur
Niet van toepassing.

Overwegingen
Welke items uit de anamnese zijn relevant voor het stellen van de diagnose?
Voor het stellen van een diagnose betreffende het paar is de duur van de subfertiliteit, eerdere
zwangerschappen, coïtusfrequentie en timing als ook seksuele problematiek (bijv. erectie
danwel ejaculatie problemen, vaginisme en negatieve seksuele ervaringen) van belang (zie voor
uitgebreide seksuele anamnese de landelijke netwerkrichtlijn subfertiliteit).
Betreffende de vrouw zijn de cyclus anamnese (duur, hoeveelheid, lengte en regelmaat van de
menstruele cyclus etc.), menopauze leeftijd van haar moeder en dysmenorroe van belang(NICE
guidline ferility). Items die van invloed kunnen zijn op de doorgankelijkheid van de tubae zijn:
een seksueel overdraagbare aandoening (SOA), een doorgemaakte pelvic inflammatory disease
(PID) of extra-uteriene graviditeit (EUG); geperforeerde of gecompliceerde appendicitis of
andere operaties in het kleine bekken (Lutjeboer et al., 2009).
Betreffende de man geeft de andrologische anamnese (problemen bij de indaling van de testes,
operaties/trauma in het genitale of inguinale gebied, torsio testis in voorgeschiedenis, bof
orchitis, genitale infecties en familiair voorkomen van vruchtbaarheidsstoornissen) mogelijke
oorzaken voor een verminderde/slechte semenkwaliteit. Eveneens moet om deze reden naar
leefstijlfactoren (roken, alcohol, drugsgebruik) gevraagd worden (NICE-guideline fertility).
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Welke items uit de anamnese zijn relevant voor het maken van de prognose (kans op een
natuurlijke zwangerschap)?
De kans op een natuurlijke zwangerschap wordt met name bepaald door de leeftijd van de
vrouw en de duur van de subfertiliteit. Andere factoren die de prognose mede bepalen zijn:
eerdere zwangerschappen, en de cyclusanamnese. Door inzicht in de prognose te verkrijgen kan
men een gefundeerde afweging maken of men dient over te gaan op een behandeling of dat een
afwachtend beleid geïndiceerd is. Zodoende is het voor het subfertiele paar inzichtelijker en
daardoor gemakkelijker te begrijpen en te accepteren waarom een behandeling eventueel niet
wordt gestart (Van der Steeg et al., 2007).
Welke items uit de anamnese zijn relevant voor het bepalen van verder (noodzakelijk/
aanvullend) onderzoek en voor het bepalen van de behandelopties?
Door kennis te nemen van bepaalde items uit de anamnese kan op een effectievere manier het
vervolg beleid (in het bijzonder aanvullend onderzoek of behandeling of begeleiding) bepaald
worden.
Indien er in de anamnese seksuele problematiek wordt geconstateerd zal verwezen worden naar
een seksuoloog en/of overgegaan worden tot bijpassende behandeling zoals (zelf)inseminatie
(Landelijke netwerkrichtlijn Subfertiliteit).
Kennis over de leeftijd en duur van de subfertiliteit zou bij de oudere vrouw kunnen leiden tot
minder diagnostiek en eerdere behandeling.
Informatie over aspecten die van invloed kunnen zijn op de doorgankelijkheid van de tubae zoals
SOA , PID, EUG of een geperforeerde of gecompliceerde appendicitis in de voorgeschiedenis of
operaties in het kleine bekken kunnen in de overweging meegenomen worden voor de keuze
van het type tubadiagnostiek (luttjeboer et al., 2009). Ook bij aanwezigheid van dysmenorroe zal
naast de conventionele vaginale echografie verdere beeldvorming overwogen kunnen worden
zoals een MRI. Voor de diagnose endometriose is de diagnostische laparoscopie de gouden
standaard (ESHRE).
Welke items uit de anamnese zijn relevant voor het bepalen van informatievoorziening en
ondersteuning van het subfertiele paar?
Door kennis te nemen van de leefstijlfactoren kan het paar geïnformeerd worden over de
gevolgen van deze leefstijl op de fertiliteit en kan ondersteuning en hulp aangebonden worden
om deze te verbeteren indien dat door het paar gewenst wordt.
Diverse leefstijlfactoren zijn geassocieerd met verminderde zwangerschapskansen(NICEguideline). Er zijn aanwijzingen dat verandering ten gunste van deze factoren de
zwangerschapskansen bij subfertiliteit kunnen verbeteren. Er zijn echter geen interventiestudies
beschikbaar waaruit blijkt dat leefstijlwijzigingen bij mannen en ovulatoire vrouwen de kans op
zwangerschap ook daadwerkelijk verhogen. Wel is bekend dat hoe meer negatieve
leefstijlfactoren aanwezig zijn hoe groter het nadelige effect is.
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De netwerkrichtlijn Subfertiliteit als ook de NICE-guideline geven aanbevelingen ten aanzien van
leefstijlfactoren. Hieronder worden de factoren genoemd die in de NICE-guideline en de
netwerkrichtlijn subfertiliteit zijn genoemd.






Een BMI ≥30kg/m2 wordt geassocieerd met een verminderde vruchtbaarheid.
Roken vermindert bij de man als ook bij de vrouw de vruchtbaarheid en is schadelijk
tijdens de zwangerschap voor het ongeboren kind.
Alcohol > 20 eenheden per week vermindert de semenkwaliteit en gebruik van alcohol
tijdens de zwangerschap is schadelijk voor het ongeboren kind.
Drugs of anabole steroïden verminderen semenkwaliteit. Stoppen hiermee doet de
semenkwaliteit in 6 maanden verbeteren.
Een verhoogde scrotale temperatuur (onder andere door sauna, warme zitbaden,
isolerend ondergoed) kan de semenkwaliteit nadelig beïnvloeden.

Welke items uit de anamnese zijn relevant met het oog op een toekomstige zwangerschap en
kind?
Aangezien een zwangerschap nagestreefd wordt, is de algemene medische voorgeschiedenis
niet uit te vlakken. Het voorkomen van congenitale afwijkingen, familiaire aandoeningen,
complicaties in eerdere zwangerschappen en medicatie gebruik of andere ziekten dienen op de
gebruikelijke manier uitgevraagd te worden; op indicatie moet bij bestaande co-morbiditeit een
pre-conceptioneel advies worden gegeven.
De psychologische en sociale draagkracht dienen geïnventariseerd te worden met eventuele
verwijzing naar een medisch psycholoog of medisch maatschappelijk werk.
Uitslag cervixcytologie: om vertraging en risico’s in het fertiliteitstraject te voorkomen dient
uitgevraagd te worden of de vrouw in het bevolkingsonderzoek participeert. Indien dit niet het
geval is of gezien de leeftijd nog niet aan de orde is, wordt geadviseerd bij relevante klachten
(contactbloedingen of tussentijds bloedverlies) cervixcytologie af te nemen (NICE-guideline).
Samenvattend
De anamnese verschaft belangrijke informatie over eventuele oorzaken, geeft inzicht in de
prognose en de eventuele impact van de subfertiliteit. Op basis van de anamnese wordt een
fundament gelegd voor de verdere arts-patiënt relatie en een gepersonaliseerd vervolgtraject.
De relevante items uit de anamnese zijn samengevat in tabel 1, uitgewerkt voor de verschillende
doelen: diagnose, prognose, verder onderzoek/behandeling en begeleiding.

Kennishiaten:
De werkgroep is van mening dat er voor dit hoofdstuk geen kennishiaten dienen te worden
geformuleerd.
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Tabel 1

Anamnese

Relevant
voor
diagnose

Relevant voor
prognose

Relevant
voor
bepalen
aanvullend
onderzoek

Relevant voor verder
beleid/ behandeling/
informatievoorziening
en begeleiding van
het paar

Beiden:
Duur subfertiliteit

x

Eerdere zwangerschappen
in de huidige relatie

x

x

x

x

-

-

Eerdere zwangerschappen
in de eerdere relatie

-

x

-

-

Coïtus frequentie/timing

x

-

-

x

Seksuele problematiek

x

-

-

x

Psychologische
draagkracht

-

-

-

x

Familie anamnese

-

-

-

x

Economische status

-

-

-

x

Roken

-

-

-

x

Alcohol

-

-

-

x

leeftijd

x

x

-

x

Cyclus anamnese

x

-

x

x

Menopauze moeder

-

-

-

x

dysmenorroe

x

-

x

-

-

x

-

-

x

-

Vrouw:

SOA in VG
Geperforeerde
appendicitis

x
x
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Operatie’s tomie/scopie

x

-

?

Algemene medische
voorgeschiedenis

-

-

-

x

Obstetrische
voorgeschiedenis

x

x

x

x

Problemen indaling testis

-

-

-

x

Operatie genitale gebied/
trauma

x

-

-

x

Torsio

-

-

-

x

Bof

-

-

-

x

Genitale infecties

-

-

-

x

Algemene medische
voorgeschiedenis

-

-

-

x

Steroïdengebruik

-

-

-

x

Man:

Opmerking: bij de prognose zijn enkel de items opgenomen die in een prognostisch model
bewezen relevant zijn voor het berekenen van de kans op spontane zwangerschap. Indirekt
hebben meerdere items een effect op de prognose, maar deze zijn niet momenteel niet
opgenomen in een multivariate prognostisch model.

Referenties
NICE clinical guideline 156: Fertility, assessment and treatment for people with fertility problems
Issued: February 2013.
Landelijke netwerkrichtlijn subfertiliteit, NVOG, 2010.
van der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJ, Habbema JD, Hompes PG, Broekmans FJ, van Dessel
HJ, Bossuyt PM, van der Veen F, Mol BW; CECERM study group (Collaborative Effort for Clinical
Evaluation in Reproductive Medicine).Pregnancy is predictable: a large-scale prospective
external validation of the prediction of spontaneous pregnancy in subfertile couples.
Lutjeboer et al. The value of medical history taking as risk indicator for tuboperitoneal pathology:
a systematic review.BJOG 2009 april 116/5:612-25
20

European Society of Human Reproduction and Embyology Guidelines. ESHRE guideline:
management of women with endometriosis; 2013.
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Hoofdstuk 5: Lichamelijk onderzoek van de man

Format Uitgangsvraag / module voor richtlijnendatabase
Leeswijzer:
Onderstaande tabellen en kopjes worden ingevuld per module (pagina 1-3). De tekst die vermeld
wordt onder de zwarte kopjes kan automatisch worden geupload in de richtlijnendatabase
(www.richtlijnendatabase.nl). Referenties, kennishiaten, indicatoren en/of andere bijlagen
worden separaat geupload. Pagina 4 en verder betreffen de kopjes die per richtlijn kunnen
worden ingevuld, per module kan afgeweken worden.

Algemene gegevens
Korte titel
Volledige titel

Andrologisch Onderzoek
Vaststellen van de waarde
andrologisch onderzoek binnen
het OFO

Uitgangsvraag
Welke waarde / plaats heeft het andrologisch onderzoek bij mannen met een normospermie
binnen het oriënterend fertiliteitsonderzoek ten aanzien van de prognose?
Aanbevelingen

Voer geen routinematig andrologisch onderzoek uit bij mannen met een normospermie.

Definities
Normospermie : De WHO manual definieert referentiewaarden voor normospermie op basis van
1 semenanalyse van ongeveer 1900 mannen uit 7 landen, op 3 continenten die binnen 1 jaar een
zwangerschap tot stand brachten. Het 5e percentiel van het 95% betrouwbaarheidsinterval werd
gebruikt als afkapwaarde om referentiewaarden per semen analyse parameter te definieren.
Semen analyse wordt wereldwijd vaak als enige biomaker van mannelijke subfertiliteit gebruikt,
ondanks beperkingen als intra-individuele biologische variatie, inter- en intra-observer variatie,
ontbreken van absoluut voorspellende waarde voor spontane zwangerschap of succes van
geassisteerde voortplanting.
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De door de WHO gebruikte afkappunten voor normospermie zijn:
o volume > 1,5 ml
o concentratie > 15 x 106 zaadcellen/ml
o totaal aantal spermatozoa per ejaculaat > 39 x 106 zaadcellen
o motiliteit > 32% progressieve motiele zaadcellen (graad A en B)
o totale motiliteit (progressief en non-progressief) > 40%
o morfologie >4% zaadcellen met een normale morfologie
 Azoöspermie = volledige afwezigheid van zaadcellen in het ejaculaat.
 VCM; totaal aantal bewegende zaadcellen per ejaculaat. Dit is te berekenen door het Volume
van het ejaculaat (V) te vermenigvuldigen met zaadcel concentratie (C) en met het
percentage goed (type A en B) bewegende zaadcellen (M).
 Extreme oligoasthenoteratozoöspermie (OAT) = VCM voor opwerken < 1 miljoen bewegende
zaadcellen in het gehele ejaculaat.
 Matige oligoasthenoteratozoöspermie (OAT) = VCM voor opwerken 1‐3 miljoen bewegende
zaadcellen in het gehele ejaculaat.
 Milde oligoasthenoteratozoöspermie (OAT) = VCM voor opwerken 3‐10 miljoen bewegende
zaadcellen in het gehele ejaculaat.

Inleiding
Het vaststellen van mannelijke subfertiliteit dient in eerste instantie met een semenanalyse
plaats te vinden. Een afwijkende semenanalyse kan het gevolg zijn van koorts, medicatiegebruik
(bijvoorbeeld ACE-remmers, tricyclische antidepressiva en anti-epileptica), hormonale
preparaten (zoals anabole steroïden, antiandrogenen, progestagenen, oestrogenen), drugs
(cannabis), chemotherapie, radioactieve straling, bestrijdingsmiddelen (pesticiden),
oplosmiddelen, zware metalen of lasdampen (zie ook richtlijn semenanalyse).
De anamnese en het lichamelijk onderzoek kunnen mogelijke oorzaken van mannelijke
subfertiliteit aan het licht brengen. Aanvullende diagnostiek door de gynaecoloog of uroloog kan
de subfertiliteit verder categoriseren. (zie ook landelijke netwerkrichtlijn subfertiliteit) Helaas
blijft afwijkend semenonderzoek in 30 tot 40% van de gevallen onverklaard (formularium
urologie).
Tijdens het OFO van de man wordt meestal eerst een semenanalyse verricht. Indien de uitslag
normaal is wordt geen verder onderzoek geadviseerd (zie ook NVOG- richtlijn semenanalyse en
mannelijke subfertiliteit). Echter, praktijkvariatie binnen het OFO is ook wat betreft het
verrichten van een andrologisch onderzoek aan de orde. Daarnaast bestaat een uiterst kleine
kans dat een man met een normospermie een afwijking heeft op urogenitaal gebied zoals
bijvoorbeeld een varicocèle of aanwezigheid van testiculaire microcalcificaties. De precieze
incidenties van de verschillende afwijkende bevindingen zijn niet beschikbaar in de huidige
literatuur. Daarnaast is het de vraag of deze ‘co-morbiditeit’ van betekenis is voor de
vruchtbaarheid of voor de algemene gezondheid van mannen.
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Het is onduidelijk of onderzoek van de man na het vaststellen van een normospermie (conform
de WHO criteria) zinvol is en of dit onderzoek extra informatie oplevert voor de diagnose of
prognose van de vruchtbaarheidsstoornis. Daarom probeert dit hoofdstuk een antwoord te
geven op de vraag of aanvullend onderzoek van een man met een normospermie, die onderdeel
is van een paar met een vruchtbaarheidsstoornis, zinvol is .
Inhoud van het andrologisch lichamelijk onderzoek:
Dit onderzoek bestaat uit: bepaling van lengte en gewicht, beschouwing van lichaamsbouw,
aanwezigheid van gynaecomastie en beharingspatroon. Bij inspectie en palpatie van de testes
zijn de ligging van de testis, het testisvolume en de consistentie van belang. Het testisvolume kan
geschat worden met een orchidometer volgens Prader of Takihara. De epididymis wordt
onderzocht op stuwing. Onderzoek van de funiculus spermaticus is gericht op de aanwezigheid
van een vas deferens en het voorkomen van een varicocèle. Een varicocèle dient zowel liggend
als staand, met en zonder Valsalva manoevre, te worden uitgesloten.

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling:
1. Wat is de diagnostische meerwaarde van het doen van andrologisch onderzoek bij mannen
met een normospermie?
2. Wat is de prognostische waarde van het doen van andrologisch onderzoek bij mannen met
een normospermie?
P (welke patiëntcategorie) :
I (welke interventie) :
C (welke comparison) :
O (welke uitkomstmaten) :

Subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft
en de man een normale semenkwaliteit heeft)
Andrologisch onderzoek waarbij er genitale afwijkingen worden
gevonden
geen afwijkingen bij andrologisch onderzoek
fertiliteitsprognose

Relevante uitkomstmaten
Wat betreft de diagnostische vraagstelling: de werkgroep achtte voor de besluitvorming de
sensitiviteit een kritieke uitkomstmaat en specificiteit en area under the curve belangrijke
uitkomstmaten.
Wat betreft de prognostische vraagstelling: de werkgroep achtte spontane zwangerschap een
kritieke uitkomstmaat voor de besluitvorming.
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Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies
of ander vergelijkend onderzoek vanaf 1980. De zoekverantwoording is weergegeven onder het
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 329 treffers op. Studies werden
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:
- systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander
vergelijkend onderzoek
- waarin de prognostische danwel diagnostische meerwaarde van andrologisch onderzoek werd
bestudeerd ten opzichte van semenanalyse
- bij subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft en de man een normale
semenkwaliteit heeft (VCM hebben boven 10 miljoen)
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie elf studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens alle studies geëxcludeerd (zie
exclusietabel) en nul studies definitief geselecteerd.

Resultaten
Er werden geen onderzoeken opgenomen in de literatuuranalyse.

Conclusies

Diagnose
Er is geen onderliggend bewijs voor de meerwaarde van andrologisch onderzoek in
het kader van diagnostiek naar mannelijke subfertiliteit bij mannen met een
normospermie (conform de WHO-criteria).

Prognose
Er is geen onderliggend bewijs voor de meerwaarde van andrologisch onderzoek in
het kader van de fertiliteitsprognose bij mannen met een normospermie (conform
de WHO-criteria).
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Overwegingen

Er is geen evidence die de meerwaarde van een routinematig andrologisch onderzoek bij
mannen met een normospermie onderbouwt.
Ondanks het feit dat het uitvoeren van een andrologisch onderzoek weinig belasting voor de
man oplevert kost het evenwel tijd en is de meerwaarde op diagnostisch en prognostisch vlak
niet aangetoond.
Indien de semenanalyse afwijkend is kan verder onderzoek van de man plaatsvinden (zie ook
richtlijn semenanalyse, mannelijke subfertiliteit en de WHO manual 2010). Dit lijkt niet alleen
van belang voor het stellen van de diagnose maar mogelijk ook voor de verdere prognose van de
vruchtbaarheidsstoornis en voor het uitsluiten van lange termijn gezondheidsrisico’s zoals
hypogonadisme.

Kennishiaten:
Het is onbekend wat de waarde is van andrologisch onderzoek bij mannen met een
normospermie.

Referenties

1. Urologie Formularium onder redactie van Dr. M. Dinkelman - Smit, Dr. A.S. Glas,
Dr. J.P.M. Sedelaar en P. van Woestijne
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Hoofdstuk 6: Lichamelijk onderzoek van de vrouw

Uitgangsvraag
Welk lichamelijk onderzoek is relevant voor het bepalen van de prognose en het stellen van de
diagnose?

Aanbevelingen

Meet de lengte en het gewicht en bereken vervolgens de Body Mass Index = BMI (gewicht/
lengte2 [kg/m2]).

Maak een inschatting van de secundaire geslachtskenmerken en/of het beharingspatroon.

Onderzoek het abdomen middels inspectie en palpatie.

Beoordeel de genitalia externa middels inspectie.

Beoordeel genitalia interna middels speculum onderzoek, vaginaal toucher, vaginale of
abdominale echoscopie en, zo nodig, vaginaal-rectaal toucher.

Inleiding
Doel van het verrichten van lichamelijk en gynaecologisch onderzoek bij de vrouw is het
opsporen van factoren die richtinggevend kunnen zijn voor de diagnose en die de
fertiliteitsprognose kunnen beïnvloeden. Het algemeen en specifiek lichamelijk onderzoek bij de
vrouw bestaat minimaal uit:
- Meten lengte en gewicht (berekenen BMI).
- Onderzoek abdomen, genitalia externa en interna middels inspectie, speculum
onderzoek, vaginaal toucher, vaginale of abdomianle echografie en zo nodig vaginaalrectaal toucher.
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Zoeken en selecteren
Er is voor dit hoofdstuk geen literatuursearch uitgevoerd, omdat dit onderwerp reeds adequaat
in eerder gepubliceerde richtlijnen is beschreven.
In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van:


NICE clinical guideline 156: Fertility, Assessment and treatment for people with fertility
problems; February 2013.
 Landelijke netwerkrichtlijn; december 2010.
 ESHRE guideline: management of women with endometriosis; september 2013.
Daarnaast is een groot gedeelte van de adviezen gebaseerd op expert opinion en good clinical
practice.

Samenvatting literatuur
Niet van toepassing.

Overwegingen
Welk lichamelijk onderzoek is relevant voor het bepalen van de diagnose?
Het meten van lengte en gewicht en het berekenen van de BMI is belangrijk omdat vrouwen met
een BMI ≥ 30 of < 19 een grotere kans hebben op het ontwikkelen van cyclusstoornissen (NICE
2013, blz. 22). Bestaande cyclusstoornissen komen in de meeste gevallen aan het licht tijdens
het afnemen van de anamnese.
Afwijkingen bij de inschatting van secundaire geslachtskenmerken en/of het beharingspatroon
kunnen wijzen op genetische afwijkingen en/of endocrinologische stoornissen.
Middels onderzoek van het abdomen, de genitalia externa, interna en op indicatie vaginaalrectaal toucher kan informatie verkregen worden over eventuele:






aanlegstoornissen van de genitalia.
palpabele en/ of echografisch zichtbare afwijkingen aan adnexa en uterus.
genetische en endocrinologische oorzaken van infertiliteit.
afwijkingen passend bij een seksueel overdraagbare aandoening.
zichtbare afwijkingen die kunnen wijzen op endometriose.

De prevalentie van endometriose loopt op tot 50% bij infertiele vrouwen. Derhalve wordt bij
gynaecologisch onderzoek extra aandacht voor tekenen van endometriose geadviseerd. Indien
bij lichamelijk onderzoek geen tekenen van endometriose worden gevonden is de diagnose niet
uitgesloten (ESHRE guideline 2013, blz. 5 en blz. 16). De diagnose endometriose kan gesteld
worden indien bij gynaecologisch onderzoek een pijnlijke induratie of een pijnlijke, gefixeerde
uterus wordt vastgesteld met of zonder aanwezigheid van noduli in de fornix posterior of het
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septum recto-vaginale (ESHRE guideline 2013, blz. 11-15). De diagnose endometriose is suspect
bij het vaststellen van een adnexal mass (ESHRE guideline 2013, blz. 16). Bij afwijkingen tijdens
het lichamelijk onderzoek van de vrouw die suspect zijn voor endometriose dient aanvullend
onderzoek te worden verricht. Hiervoor wordt verwezen naar de ESHRE guideline 2013.
Indien inwendig gynaecologisch onderzoek niet mogelijk is vanwege pijnklachten kan sprake zijn
van seksuele problematiek.

Welk lichamelijk onderzoek is relevant voor het bepalen van de prognose?
Het meten van lengte en gewicht en het berekenen van de BMI is belangrijk omdat vrouwen met
een BMI ≥ 30 gemiddeld langer nodig hebben om zwanger te worden vergeleken met vrouwen
met een normaal gewicht (NICE 2013, blz. 22). Daarnaast vergroot afvallen bij vrouwen met een
BMI ≥ 30 en een oligo- of anovulatie de kans op ovulatie en dus op conceptie (NICE 2013, blz.
22). Bij vrouwen met een BMI < 19 én een cyclusstoornis vergroot aankomen de kans op
conceptie (NICE 2013, blz. 22).
Middels inspectie van het abdomen kan informatie worden verkregen over eerdere chirurgische
ingrepen en de mogelijke consequenties daarvan voor de fertiliteitsprognose. Middels
onderzoek van het abdomen, de genitalia externa, interna en op indicatie vaginaal-rectaal
toucher kan informatie verkregen worden over eventuele:
 aanlegstoornissen van de genitalia
 palpabele afwijkingen aan adnexa en uterus
 genetische en endocrinologische oorzaken van infertiliteit
 afwijkingen passend bij een seksueel overdraagbare aandoening
 zichtbare afwijkingen die kunnen wijzen op endometriose
De mate van de ernst van een gevonden afwijking zal van invloed zijn op de fertiliteitsprognose.
Een causaal verband tussen een uterus myomatosus en infertiliteit is weliswaar niet aangetoond
maar vrouwen met een uterus myomatosus die een fertiliteitsbehandeling ondergaan hebben
een verminderde kans op zwangerschap (NICE 2013, blz. 107).

Samenvatting
Het lichamelijk en gynaecologisch onderzoek van de vrouw levert met een geringe belasting voor
de patiënte en zonder extra risico’s essentiële informatie voor het stellen van de diagnose van
infertiliteit. Daarnaast wordt met lichamelijk en gynaecologisch onderzoek meer inzicht
verkregen in de fertiliteitsprognose van het paar. Het verrichten van het lichamelijk en
gynaecologisch onderzoek lijkt door de geringe materiële inzet kosteneffectief.
Kennishiaten:
Geen.
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Referenties
NICE clinical guideline 156: Fertility, assessment and treatment for people with fertility problems
Issued: February 2013.
Landelijke netwerkrichtlijn subfertiliteit, NVOG, 2010.
European Society of Human Reproduction and Embyology Guidelines. ESHRE guideline:
management of women with endometriosis; 2013.

30

Hoofdstuk 7: Ovulatiedetectie

Format Uitgangsvraag / module voor richtlijnendatabase
Leeswijzer:
Onderstaande tabellen en kopjes worden ingevuld per module (pagina 1-3). De tekst die vermeld
wordt onder de zwarte kopjes kan automatisch worden geupload in de richtlijnendatabase
(www.richtlijnendatabase.nl). Referenties, kennishiaten, indicatoren en/of andere bijlagen
worden separaat geupload. Pagina 4 en verder betreffen de kopjes die per richtlijn kunnen
worden ingevuld, per module kan afgeweken worden.

Algemene gegevens
Korte titel
Volledige titel

Ovulatie en zwangerschap
Bepaling van de toegevoegde
waarde van de verschillende
ovulatiedetectie testen binnen
het OFO.
Bepaling
van
de
kosteneffectiviteit van de verschillende
ovulatiedetectie testen binnen
het OFO.

Uitgangsvraag
Welke waarde/ plaats hebben ovulatietesten binnen het oriënterend fertiliteitsonderzoek?
Bij vrouwen met een regelmatige menstruele cyclus treden meestal ovulaties op. Incidenteel is
dat echter niet het geval, in die gevallen zouden ovulatiedetectie testen uitkomst kunnen
bieden. Er zijn verschillende ovulatiedetectie methoden voorhanden. Sommige testen
voorspellen het optreden van de ovulatie terwijl andere alleen in retrospect kunnen vaststellen
dat een ovulatie heeft plaatsgevonden. Daarnaast bestaan aanzienlijke kostenverschillen tussen
de verschillende testen en zijn ze ook onderling verschillend in gebruikersgemak.
Het is allerminst duidelijk welke test het beste gebruikt kan worden binnen het OFO en welke
test het meest kosteneffectief is.
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de waarde en de kosteneffectiviteit van de verschillende
ovulatiedetectie testen binnen het OFO.
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Aanbeveling

Voer geen ovulatiedetectie testen uit als onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek bij
vrouwen van een subfertiel paar bij wie de menstruele cyclus regelmatig is.

Inleiding
Bij vrouwen met een regelmatige menstruatie kan van tijd tot tijd toch sprake zijn van
anovulatoire cycli danwel subtiele verstoringen van de ovulatie. De oorzaken van deze
verstoringen zijn allerminst duidelijk en zouden kunnen berusten op stoornissen in de
follikelgroei of de uitrijping van dominante follikels, inadequate aansturing of een intrinsiek
ovarieel probleem.
Bij het oriënterend fertiliteitsonderzoek worden vaak ovulatiedetectie gebruikt. Technieken om
de ovulatie vast te stellen vallen uiteen in twee groepen: testen die de ovulatie voorspellen
voordat deze heeft plaatsgevonden en technieken die vaststellen dat de ovulatie reeds heeft
plaatsgevonden. Tot de eerste categorie worden de zogenaamde LH testen (in serum of in urine)
gerekend terwijl de echoscopische ovulatiedetectie, detectie van de stijging van de
lichaamstemperatuur (BTC) en het bepalen van een midluteaal serum Progesteron tot de
tweede categorie behoren.
Er zijn twee vraagstukken. Het eerste vraagstuk is welke van de genoemde testen op adequate
wijze het tijdstip van ovulatie aan kunnen geven.
De tweede vraag betreft of dergelijke ovulatiedetectie testen een plaats hebben binnen het OFO
bij vrouwen met een regelmatige menstruatie.
Er moet duidelijkheid zijn over de waarde van de verschillende mogelijkheden om de ovulatie te
detecteren en er moet duidelijkheid zijn over de effectiviteit van de ovulatie test in het kader
van het OFO in relatie tot de kosten.

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende vraagstelling(en):
Wat is de diagnostische waarde van ovulatietesten voor het voorspellen van de aanwezigheid
van een ovulatie?

32

PICO 1 (klinisch relevante vergelijkingen opschrijven)
P Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus hebben en mannen een
normaal semen hebben (VCM hebben boven 10 miljoen) oftewel ovulatiefactor en
mannelijke factor uitgesloten)
I Basale Temperatuur Curve (BTC)
C gouden standaard: midluteaal serum progesteron bepaling
O sensitiviteit, specificiteit, area under curve, goodness of fit

PICO 2
P Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus hebben en mannen een
normaal semen hebben (VCM hebben boven 10 miljoen) oftewel ovulatiefactor en
mannelijke factor uitgesloten))
I Urinaire LH piek test
C gouden standaard: midluteaal serum progesteron bepaling
O sensitiviteit, specificiteit, area under curve, goodness of fit

PICO 3
P Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus hebben en mannen een
normaal semen hebben (VCM hebben boven 10 miljoen) oftewel ovulatiefactor en
mannelijke factor uitgesloten))
I Echoscopische ovulatie detectie
C gouden standaard: midluteaal serum progesteron bepaling
O sensitiviteit, specificiteit, area under curve, goodness of fit

PICO 4
P Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus hebben en mannen een
normaal semen hebben (VCM hebben boven 10 miljoen) oftewel ovulatiefactor en
mannelijke factor uitgesloten))
I afwijkende midluteaal luteale progesteron waarde
C normale midluteaal luteale progesteron waarde
O kans op natuurlijke zwangerschap
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PICO 5
P Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus hebben en mannen een
normaal semen hebben (VCM hebben boven 10 miljoen) oftewel ovulatiefactor en
mannelijke factor uitgesloten))
I cyclusanamnese
C gouden standaard: midluteaal serum progesteron bepaling
O sensitiviteit, specificiteit, area under curve, goodness of fit
Relevante uitkomstmaten
Voor de volgende ovulatietesten – BTC / LH-detectie testen / echoscopische ovulatiedetectie achtte de werkgroep de diagnose ovulatie (gouden standaard midluteale serum Progesteron
waarde) en spontane zwangerschap kritieke uitkomstmaten voor de besluitvorming.
Voor de vraag of ovulatiedetectie waarde heeft voor het vergroten van de kans op zwangerschap
achtte de werkgroep de kans op een natuurlijke zwangerschap een kritieke uitkomstmaat voor
de besluitvorming.
Voor de vraag of een normale cyclus altijd een ovulatie impliceert achtte de werkgroep de kans
op een ovulatie (gouden standaard de midluteale serum Progesteron waarde) een kritieke
uitkomstmaat voor de besluitvorming.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies
of ander vergelijkend onderzoek vanaf 2010. De zoekverantwoording is weergegeven onder het
tabblad Verantwoording.
De literatuurzoekactie leverde voor de ovulatie – ovulatie testen (temperatuurcurve en LHmeting, PICO 1 en PICO 2) vraag 294 treffers op; voor de ovulatie - echo (PICO 3) vraag 165
treffers; voor de zwangerschap - ovulatie (PICO 4) vraag 390 treffers en voor de cyclusanamnese
- ovulatie 243 treffers (PICO 5).
Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:
- systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander
vergelijkend onderzoek.
- bij subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft en de man een normale
semenkwaliteit heeft (VCM hebben boven 10 miljoen).
- voor PICO 1,2,3: - waarin de diagnostische waarde van de ovulatie testen (temperatuur curve,
LH-meting, echografie) werd bestudeerd voor de predictie of detectie van een ovulatie (gouden
standaard midluteale serum Progesteron waarde).
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- voor PICO 4: waarin de prognostische waarde van de ovulatie (gouden standaard midluteale
serum Progesteron waarde) werd bestudeerd voor de kans op spontane zwangerschap.
- voor PICO 5: waarin de diagnostische waarde van de cyclusanamnese werd bestudeerd voor
het optreden van een ovulatie.
Op basis van titel en abstract werden voor de ovulatie – ovulatie testen (temperatuurcurve en
LH-meting, PICO 1 en PICO 2) vraag in eerste instantie 67 studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens 64 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel)
en 3 studies definitief geselecteerd.
Op basis van titel en abstract werden voor de ovulatie - echo (PICO 3) vraag in eerste instantie 37
studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens 37 studies
geëxcludeerd (zie exclusietabel) en 0 studies definitief geselecteerd. Via cross-referencing werd
nog een studie gevonden die wel voldeed aan de inclusiecriteria en deze werd geïncludeerd.
Op basis van titel en abstract werden voor de zwangerschap – ovulatie (PICO 4) vraag in eerste
instantie 30 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens
29 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel) en 1 studie definitief geselecteerd.
Op basis van titel en abstract werden voor de cyclusanamnese – ovulatie (PICO 5) vraag in
eerste instantie 11 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst werden
vervolgens 9 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel) en 2 studies definitief geselecteerd.
Drie onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse voor de ovulatie – ovulatie testen
(temperatuurcurve en LH-meting, PICO 1 en PICO 2) vraag; één onderzoek is opgenomen in de
literatuuranalyse voor de ovulatie - echo (PICO 3) vraag en één onderzoek is opgenomen in de
literatuuranalyse voor de zwangerschap – ovulatie (PICO 4) vraag.
De belangrijkste studiekarakteristieken en -resultaten zijn opgenomen in de evidence tabellen.
De evidence tabellen en beoordeling van individuele studiekwaliteit zijn opgenomen onder het
tabblad Onderbouwing.

Samenvatting literatuur

Beschrijving studies
Ovulatie – Basaal Temperstuur Curve en LH-piek
Bieglmayer (1990) beschrijft een prospectief observationeel onderzoek onder 33 vrouwen, de
helft van een subfertiel paar, waarbij de betrouwbaarheid van de urinaire-LH ovulatie test werd
bestudeerd. Bij 18 vrouwen was sprake van een spontane cyclus (34 cycli in totaal) terwijl deze
bij 15 vrouwen gestimuleerd werd (29 cycli in totaal); de resultaten werden voor beide groepen
apart vermeld. Er werden twee LH-testen gebruikt: de HI-Gonavis en de OvuQuick. Een
ovulatoire cyclus werd gedefinieerd als een serum progesteron concentratie > 2.5ng/mL
(referentietest).
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Fedele (1990) beschrijft een prospectief observationeel onderzoek onder 75 vrouwen, de helft
van een subfertiel paar, waarin de betrouwbaarheid van veelgebruikte ovulatiedetectie
technieken werd bestudeerd. Hierbij werd bij 35 vrouwen (30 cycli uiteindelijk in totaal) de
betrouwbaarheid van ovulatie testen bij spontane cycli bestudeerd; overige metingen vonden in
gestimuleerde cycli plaats. De echografie (dag dat een eerder aanwezige follikel afneemt in
afmeting of ruptureert is de dag van ovulatie) werd hierbij gebruikt als referentietest.
Guermandi (2001) beschrijft een prospectief observationeel onderzoek onder 101 vrouwen, de
helft van een subfertiel paar, waarin de betrouwbaarheid van veelgebruikte ovulatiedetectie
technieken werd bestudeerd. Hierbij werden de BTC, de detectie van de urinaire LH-piek en de
echografische follikelmeting samen met het serum Progesteron gemeten en werd de
diagnostische waarde van elke methode geëvalueerd. De echografie werd hierbij gebruikt als
referentietest.
Ovulatie – Echo
Via cross-referencing werd de studie van Guermandi (2001) geïdentificeerd en geïncludeerd. De
opzet van deze studie wordt hierboven beschreven.
Zwangerschap – ovulatie
Snick (1997) beschrijft een prospectieve observationele studie waarin de kans op een levend
geboren kind (en de beïnvloedende factoren van deze kans) werd bestudeerd onder 726
subfertiele paren. Er was bij 188 paren sprake van een ovulatiedefect bij de vrouw. Van deze 726
paren ondergingen 342 geen fertiliteitsbehandeling (hoeveel vrouwen hiervan een ovulatie
defect hadden wordt niet vermeld). De paren die geen fertiliteitsbehandeling ondergingen
werden gedurende gemiddeld 17 ± 23 (range 1-120) maanden gevolgd.
Cyclusanamnese – ovulatie
De studie van Stolwijk (1996) is prospectief en observationeel, waarin werd gekeken of sprake
was van seizoenschommelingen wat betreft ovulatie. Er werden 422 vrouwen, de helft van een
subfertiel paar, geselecteerd om deel te nemen aan deze studie. Alleen vrouwen met een
cyclusduur < 6 weken werden geïncludeerd. Ovulatie werd met transvaginale echografie
vastgesteld.
De studie van Van Zonneveld (1999) is prospectief en observationeel van aard, waarin de
kosten-effectiviteit van de diagnose ovulatiestoornissen wordt bestudeerd bij 177 vrouwen met
een regelmatige cyclus 24-36 dagen. Hoewel dit niet letterlijk in de paper beschreven wordt, zijn
de geïncludeerde patiënten vrouwen die naar de fertiliteitspolikliniek zijn verwezen (persoonlijke
communicatie J.S.E. Laven). De deelnemers ondergingen gedurende een cyclus transvaginale
echografieën van de ovaria alsmede LH, FSH en oestradiol serum bepalingen vanaf cyclusdag 8,
totdat een follikel diameter van 13 mm werd bereikt. Een anovulatie werd gedefinieerd als een
serum progesteron < 32 nmol/l (referentietest).
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Resultaten

Ovulatie – Basaal Temperatuur Curve en LH-piek
Bieglmayer (1990) beschrijft dat bij de patiënten zonder ovariumstimulatie 73% van de cycli
ovulatoir waren. Hierbij waren de sensitiviteit en specificiteit van de HI-Gonavis respectievelijk
100% (25 / 25) en 100% (9/9) en van de OvuQuick (23/25) respectievelijk 92% en 100% (9/9).
Fedele (1990) beschrijft dat in spontane cycli de positief voorspellende waarde van de BTC 7%
was en van de serum LH 93% was. De LH-piek vond bij 7% van de patiënten ca. 48 uur voor de
ovulatie plaats, bij 57% ca. 36 uur voor de ovulatie en bij 37% ca. 24 uur voor de ovulatie.
Guermandi (2001) beschrijft dat bij de 90 patiënten waarin de basale temperatuurcurve
uiteindelijk goed was bijgehouden er bij 69 (68%) een bifasisch patroon te zien was. Bij 21
vrouwen (21%) werd een monofasische BTC gevonden en kon de ovulatie dus niet vastgesteld
worden. De ovulatie vond plaats in een interval variërend tussen de 6 dagen voorafgaand aan tot
4 dagen na de temperatuurpiek. De sensitiviteit van de BTC was derhalve 77%, terwijl de
specificiteit 33% bedroeg. De positief voorspellende waarde was 94% en de negatief
voorspellende waarde was 10%. De accuratesse was 74% waarbij echografische ovulatiedetectie
als referentietest diende. Wat betreft de detectie van de urinaire LH-piek startte de toename
hiervan mediaan 32 uur (range 24 – 38 uur) voor ovulatie en was de piekmediaan 17 (range 10 –
23) uur voor de ovulatie te detecteren. De sensitiviteit van de LH-meting was daarom 100%, de
specificiteit bedroeg 25%. De positief en negatief voorspellende waarde respectievelijk 97% en
100%. De accuratesse was 97% met de echografische ovulatie detectie als referentietest.
Omdat de weergave van de tijd tot LH-piek/BTC varieerde en de ruwe data die de diagnostische
parameters die de LH-piek en de BBT bepaalden niet bij alle studies werden beschreven, was het
niet mogelijk om deze gegevens te poolen.
Ovulatie – Echo
Guermandi (2001) beschrijft de diagnostische waarde van het serum progesteron ten opzichte
van de echografische ovulatiedetectie. Eigenlijk het omgekeerde van de oorspronkelijk gestelde
uitgangsvraag. De sensitiviteit is het hoogst wanneer de afkapwaarde van ≥ 6 ng/mL (19.1
nmol/L) serum Progesteron wordt gebruikt, vergeleken met de afkapwaarden ≥ 8 ng/mL (25.4
nmol/L) en ≥ 10 ng/mL (31.8 nmol/L) en varieert tussen de 25 – 91%. De specificiteit is het
hoogst bij de afkapwaarde ≥ 10 ng/mL en varieert tussen de 41 – 71%. De accuratesse is het
hoogst (89%) wanneer ongeacht de meetdag tenminste een van de progesteron waarden ≥ 6
ng/mL is; hierbij is ook de sensitiviteit het hoogst (91%, 95% CI: 85 – 97%); de specificiteit is 41%.

Zwangerschap – ovulatie
Snick (1997) beschrijft dat van de 342 paren die geen fertiliteitsbehandeling ondergingen 239
(70%) zwanger werden, wat bij 201 (59%) paren leidde tot een doorgaande zwangerschap. De
gemiddelde tijd tot conceptie, die tot een levend geboren kind leidde was 8.1 ± 10 (mediaan 4,
range 1-73) maanden bij deze paren. Het cumulatieve zwangerschapscijfer (waarbij de
zwangerschap tot een levend geboren kind leidde) was derhalve 72% (95% CI: 65 – 79) in de
paren die geen fertiliteitsbehandeling kregen.
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Cyclusanamnese – ovulatie
Stolwijk (1996) beschrijft dat van de 422 gescreende vrouwen 53 (13%) een anovulatoire cyclus
hadden. Ovulatie werd gedefinieerd als geobjectiveerde geruptureerde follikel en een
Progesteron van > 20 nmol/L.
Van Zonneveld (1999) beschrijft dat van de 177 deelnemende vrouwen 32 (18%) een
Progesteron < 32nmol/l, hetgeen in deze studie gedefinieerd werd als anovulatie. Van de 32
vrouwen met anovulatie gedurende de bestudeerde cyclus zijn 24 voor een tweede keer
onderzocht; hierbij hadden 9 vrouwen (5% van de 177) wederom een anovulatoir Progesteron.

Conclusies
Ovulatie – Basaal Temperatuur Curve

B

De diagnostische betrouwbaarheid van de detectie van de stijging in de basale
lichaamstemperatuur voor het voorspellen van ovulatie is laag.

EBRO
Fedele, 1990; Guermandi, 2001

B

De ovulatie, zoals vastgesteld met echografie, vindt tussen de 6 dagen voor en 4
dagen na de piek in basale temperatuur curve plaats.

EBRO
Guermandi, 2001

Ovulatie – LH-piek

B

De diagnostische betrouwbaarheid van de urinaire LH-piek voor het voorspellen
van ovulatie is redelijk.

EBRO
Bieglmayer, 1990; Fedele, 1990; Guermandi, 2001

B

De ovulatie, zoals vastgesteld met echografie, vindt 17 - 48 uur na de LH-piek
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EBRO

plaats.

Fedele, 1990; Guermandi, 2001

Ovulatie – Echo

B
EBRO

Wanneer de diagnostische waarde van een midluteale Progesteron (gouden
standaard) bepaling bij vrouwen, die deel uit maken van een subfertiel paar, wordt
vergeleken met ovulatiedetectie met echografie, is de sensitiviteit van de serum
Progesteron bepaling ≥ 6ng/mL (19.1nmol/L) 91%, de specificiteit 41% en de
accuratesse 89%.

Guermandi, 2001

Zwangerschap - ovulatie

B

Bij subfertiele paren die geen fertiliteitsbehandeling ondergaan zal expectatief
beleid in circa 70% van de gevallen bij langdurige follow-up leiden tot de geboorte
van een levend kind.

EBRO
Snick, 1997

Cyclusanamnese – ovulatie

B

Bij vrouwen, die onderdeel uit maken van een subfertiel paar, die een regelmatige
menstruatie cyclus hebben (met een bloeding interval tussen de 21 en 36 dagen)
varieert de incidentie van anovulatie tussen de 13 en 18%.

EBRO
Stolwijk, 1996; van Zonneveld, 1999
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Overwegingen
Er zijn geen studies die de waarde van ovulatietesten onderzoeken in het kader van het OFO bij
subfertiele paren, waarvan de vrouw een regelmatige cyclus heeft.
Alle ovulatietesten hebben een hoge sensitiviteit wat wil zeggen dat zij positief zijn als er
inderdaad een ovulatie heeft plaatsgevonden. Maar indien de test negatief is, is er toch vaak wel
een ovulatie geweest (lage specificiteit). Op basis van de echo en Progesteron blijkt dat in ca. 12
% van de gevallen bij normale vrouwen een anovulatoire waarde is geweest. Onduidelijk is of dit
gepaard gaat met een verhoogd herhalingsrisico. Daar is geen onderzoek naar gedaan.
Het is aannemelijk dat het percentage anovulatoire cycli bij subfertiele vrouwen niet lager zal
zijn dan bij normale vrouwen en het antwoord op de vraag in hoeverre dit representatief zou zijn
voor meerdere cycli is onbekend.
Derhalve is de waarde van ovulatie testen in het kader van OFO twijfelachtig.
Immers eenmaal een ovulatoire cyclus objectiveren hoeft niet te impliceren dat alle cycli
ovulatoir zijn. Daarentegen kan een geobjectiveerde anovulatoire cyclus aanleiding zijn tot
nadere analyse en mogelijk informeren over de mate van anovulatoire cycli waarop
therapeutische interventie zou kunnen plaats vinden. Voorts kan het voor een paar
bemoedigend zijn en goed voor het welbevinden om te vernemen dat een belangrijk aspect van
de voortplanting functioneert.
Voor de urinaire LH detectietest geldt dat er ovulatie gerichte coitus kan plaatsvinden wat
mogelijk een gunstig effect heeft op de zwangerschapskans maar hierover zijn bij het subfertiele
paar geen studies bekend.
Bij het maken van een keuze dient rekening gehouden te worden met directe kosten voor de
patiënt (urinaire LH test) en middelenbelasting voor zowel patiënt als zorgverlener
(polibezoeken voor echo en lab) en overige belasting (het bijhouden van een BTC).
Daarom is de werkgroep van mening dat gezien bovengenoemde redenen ovulatiedetectie geen
plaats heeft binnen het OFO.

Kennishiaten:
Het is onbekend wat de waarde van ovulatietesten bij paren met subfertiliteit is.
Het is onbekend wat de waarde van ovulatietesten is bij het timen van de coitus en of dat tot
een hoger aantal levend geboren kinderen zal leiden bij paren met subfertiliteit.
Er zijn evenmin duidelijk gedefiniëerde, leeftijdsafhankelijke afkapwaarden voor de verschillende
ovulatietesten.
De kosteneffectiviteit van de verschillende ovulatiedetectietesten in het kader van het OFO is
onvoldoende uitgezocht.
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Hoofdstuk 8: Postcoïtum test

Format Uitgangsvraag / module voor richtlijnendatabase
Leeswijzer:
Onderstaande tabellen en kopjes worden ingevuld per module (pagina 1-3). De tekst die vermeld
wordt onder de zwarte kopjes kan automatisch worden geupload in de richtlijnendatabase
(www.richtlijnendatabase.nl). Referenties, kennishiaten, indicatoren en/of andere bijlagen
worden separaat geupload. Pagina 4 en verder betreffen de kopjes die per richtlijn kunnen
worden ingevuld, per module kan afgeweken worden.

Algemene gegevens
Korte titel

Volledige titel

Postcoïtum test: diagnose en
prognose
Postcoïtum test: diagnostische en
prognostische waarde

Uitgangsvraag
Welke waarde/ plaats Heeft het postcoïtum test binnen het Oriënterend Fertiliteits Onderzoek ?
Aanbeveling

Voer de postcoïtum test niet uit in het oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Inleiding
De postcoïtumtest (PCT) is lang een onderwerp van discussie geweest, waarbij de diagnostische
waarde voor het opsporen van een cervixfactor niet is aangetoond. Eveneens is het onduidelijk
of de uitkomst van de test van invloed is op de prognose. De cervixfactor wordt gedefinieerd als
een afwijkende PCT. Een afwijkende PCT wordt gedefinieerd als een PCT, uitgevoerd ten tijde
van de ovulatie, waarbij in het cervicale mucus geen enkele progressieve motiele spermatozoön
per gezichtsveld wordt gezien (bij een vergroting van 400x high power field). Bij een cervixfactor
wordt aangenomen dat de spermatozoa de cervicale mucus niet kunnen penetreren. Buiten de
PCT zijn er in de klinische praktijk geen vergelijkbare testen die cervixfactor aantonen.
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Door deze onduidelijkheden over de toegevoegde waarde van de PCT is er geen consensus over
het wel of niet uitvoeren van de PCT binnen het oriënterend fertiliteitsonderzoek. Hierdoor is
geen uniformiteit over het routinematig uitvoeren van de PCT in de klinische praktijk. Dit leidt
tot variatie in diagnostische trajecten tussen fertiliteitsklinieken.
Daarom is inzicht in de diagnostische en prognostische waarde van de PCT nodig om de plaats
van de PCT in het OFO te bepalen. In eerste instantie is onderzocht of er voor de PCT een gouden
standaard is en wat hiervan de diagnostische waarde is. Daarnaast is gekeken naar de relatie
tussen de uitkomst van de PCT en de belangrijkste uitkomstmaat binnen de fertiliteit, zijnde een
doorgaande zwangerschap.

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende vraagstelling(en):
Vraagstellingen:
1. Is de post coïtum test van waarde voor de diagnose cervixfactor?
2. Is de post coïtum test van prognostische waarde voor het bepalen van de kans op spontane
zwangerschap?
P1 (welke patiëntcategorie): Subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft
en tenminste één doorgankelijke tuba en de man een normale
semenkwaliteit heeft (VCM hebben boven 10 miljoen) oftewel
ovulatiefactor en mannelijke factor uitgesloten))
I (welke interventie) :
postcoïtum test
C (welke comparison) :
cervixfactor
O (welke uitkomstmaten) : sensitiviteit, specificiteit, area under curve, goodness of fit

P2 (welke patiëntcategorie): Subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft
en tenminste één doorgankelijke tuba en de man een normale
semenkwaliteit heeft (VCM hebben boven 10 miljoen) oftewel
ovulatiefactor en mannelijke factor uitgesloten)) die een
afwijkende postcoïtum test hebben (zie inleiding voor definitie)
I (welke interventie) :
Intra uteriene inseminatie
C (welke comparison) :
expectatief beleid
O (welke uitkomstmaten) : doorgaande zwangerschap
P3(welke patiëntcategorie):

Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus
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I (welke interventie) :
C (welke comparison) :
O (welke uitkomstmaten) :

hebben en mannen een normaal semen hebben (VCM hebben
boven 10 miljoen) oftewel ovulatiefactor en mannelijke factor
uitgesloten))
afwijkende postcoïtum test
positieve postcoïtum test
spontane zwangerschap binnen één jaar

Relevante uitkomstmaten
Voor PICO 1 achtte de werkgroep de diagnose cervixfactor een kritieke uitkomstmaat
voor de besluitvorming.
Voor PICO 2 achtte de werkgroep een doorgaande zwangerschap een kritieke uitkomstmaat
voor de besluitvorming.
Voor PICO 3 achtte de werkgroep de kans op een spontane zwangerschap binnen één jaar een
kritieke uitkomstmaat voor de besluitvorming.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies
of ander vergelijkend onderzoek vanaf 2010. De zoekverantwoording is weergegeven onder het
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde voor PICO 1 59 treffers en voor PICO 3
84 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:
- systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander
vergelijkend onderzoek.
- waarin de prognostische of diagnostische waarde van de postcoïtum test werd bestudeerd
voor de aanwezigheid van een cervix factor of kans op spontane zwangerschap.
- bij subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft en de man een normale
semenkwaliteit heeft (VCM hebben boven 10 miljoen).
Op basis van titel en abstract werden voor de diagnostische vraag in eerste instantie zeventien
studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens zeventien
studies geëxcludeerd (zie exclusietabel) en nul studies definitief geselecteerd.
Op basis van titel en abstract werden voor de prognostische vraag in eerste instantie 21 studies
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 14 studies
geëxcludeerd (zie exclusietabel) en 7 studies definitief geselecteerd.
De diagnostische vraag (P1) leverde geen resultaten op door gebrek aan een gouden standaard
voor de PCT. Dit betekent dat er geen andere test is dan de PCT die de diagnose cervixfactor kan
stellen. Daarom is verder gekeken bij paren met de diagnose cervixfactor (afwijkende PCT) of
een fertiliteitsbehandeling leidt tot een toename van het aantal doorgaande zwangerschappen.
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Logischerwijs is gekozen voor de fertiliteitsbehandeling intrauteriene inseminatie (IUI) aangezien
deze behandeling enkel de cervixfactor passeert.
Om dit uit te zoeken is een aanvullende search verricht (PICO 2). In de databases Medline
(OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante zoektermen gezocht naar systematische
reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander vergelijkend
onderzoek vanaf 2010. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 30 treffers op. Studies werden geselecteerd op
grond van de volgende selectiecriteria:
- systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies.
- waarin de studiepopulatie bestaat uit subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige
cyclus en de man een normale semenkwaliteit heeft (VCM hebben boven 10 miljoen)) die een
afwijkende postcoïtum testresultaat hebben.
- waarbij de subfertiele paren of behandeld worden met intrauteriene inseminatie of waarbij
expectatief beleid wordt ingezet.
- doorgaande zwangerschap een uitkomstmaat is.
Op basis van titel en abstract werden voor PICO 2 in eerste instantie vier studies
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst werd vervolgens één studie
geëxcludeerd (zie exclusietabel) en 3 studies definitief geselecteerd.
Resultaten
Er zijn geen onderzoeken opgenomen in de literatuuranalyse voor PICO 1, drie voor PICO 2, en
zeven voor PICO 3. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de
evidence tabellen. De evidence tabellen en beoordeling van individuele studiekwaliteit zijn
opgenomen onder het tabblad Onderbouwing.

Samenvatting literatuur

Beschrijving studies

Diagnose
Er werden geen studies gevonden die de diagnostische vraagstelling (PICO 1) beantwoordden.

Intra-uteriene inseminatie bij paren met een afwijkende postcoïtum test
Er werden vier studies, waarvan één Cochrane review en drie RCT’s geïncludeerd voor het
beantwoorden van deze uitgangsvraag.
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Helmerhorst (2005) beschrijft in een Cochrane review de effectiviteit van intrauteriene
inseminatie (met semen van de partner) met en zonder ovariële stimulatie bij paren met een
cervixfactor. Er werden zes studies geïncludeerd met in totaal 713 paren van wie er bij 384
sprake was van een cervixfactor. Door grote heterogeniteit in onderzoeksopzet was het niet
mogelijk om de resultaten te poolen.
Steures (2007) beschrijft een RCT waarin subfertiele paren met een cervixfactor werden
gerandomiseerd voor behandeling met IUI (n=51) of expectatief beleid (n=48). IUI werd tijdens
de eerste drie cycli uitgevoerd zonder gecontroleerde ovariumstimulatie (COH); en tijdens de
cycli daarna met COH. Paren werden gedurende zes maanden gevolgd.
Scholten (2013) beschrijft het vervolgtraject van de RCT van Steures (2007), namelijk de followup van dezelfde subfertiele paren met cervixfactor gedurende drie jaar. Van de 31 niet-zwangere
paren in de IUI groep ondergingen er 23 IUI, 2 IVF en stopten 6 met fertiliteitsbehandeling.
Uiteindelijk ondergingen 13 paren uit deze groep IVF in totaal 34 cycli. Van de 36 niet-zwangere
paren in de expectatieve groep startten er 33 met IUI en stopten er 3 met fertiliteitsbehandeling.
Uiteindelijk ondergingen 10 paren van deze groep IVF.

Prognose
Er werden zeven studies geïncludeerd die informatie verschaften over de prognostische waarde
van de PCT.
Eimers (1994) betreft een prospectieve observationele studie waarin een model wordt
ontwikkeld om de kans op spontane zwangerschap te voorspellen bij subfertiele paren. Er
werden 996 subfertiele paren geïncludeerd en gedurende een jaar gevolgd. Vooraf werden een
semenanalyse, een PCT en een semenpenetratietest uitgevoerd.
Glazener (2000) beschrijft een retrospectieve observationele studie waarin het verband wordt
bestudeerd tussen de duur van de infertiliteit en de voorspellende waarde van de PCT. Er
werden 207 subfertiele paren geïncludeerd en gedurende twee jaar gevolgd. Vooraf werden een
semenanalyse en een PCT uitgevoerd.
Hunault (2005) beschrijft een prospectieve observationele studie die twee modellen met elkaar
vergelijkt die de kans op spontane zwangerschap voorspellen bij subfertiele paren. Het eerste
model bevatte de leeftijd van de vrouw, duur en type subfertiliteit, percentage progressieve
motiele spermatozoa en type verwijzing (van huisarts of van gynaecoloog). Het tweede model
bevatte alle bovengenoemde variabelen plus de resultaten van de PCT. Voor deze studie werden
302 subfertiele paren gedurende een jaar gevolgd.
Leushuis (2011) betreft een prospectieve observationele studie die de voorspellende waarde van
de PCT voor de kans op spontane zwangerschap in subfertiele paren bestudeerd. Er werden
3021 paren geïncludeerd en gedurende een jaar gevolgd. Vooraf werd een standaard
oriënterend fertiliteitsonderzoek verricht inclusief een semenanalyse, een PCT, het uitsluiten of
vaststellen van een ovulatie en het uitsluiten of vaststellen van tubapathologie.
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Oei (1996) beschrijft een retrospectieve observationele studie die de diagnostische waarde van
de PCT beschreef voor vrouwen, de helft van een subfertiel paar, voor spontane zwangerschap.
Alle vrouwen hadden een PCT ondergaan als onderdeel van het oriënterend
fertiliteitsonderzoek. Er werden 220 vrouwen geïncludeerd en gedurende achttien maanden
gevolgd.
Scholten (2013) beschrijft de lange termijn follow-up van drie jaar van een randomized
controlled trial die de effecten van intrauteriene inseminatie versus expectatief beleid
gedurende zes maanden vergelijkt bij subfertiele paren met een afwijkende PCT. Er werden 99
paren geïncludeerd van wie er 48 de eerste zes maanden een expectatief beleid ondervonden.
Voor deze literatuursamenvatting zijn alleen de gegevens van de 48 paren met een expectatief
beleid gebruikt.
Snick (1997) beschrijft een prospectieve observationele studie waarin een prognostisch model
voor het voorspellen van de kans op spontane zwangerschap voor subfertiele paren wordt
ontwikkeld. Er werden 726 paren gedurende gemiddeld 13.6 maanden gevolgd. Vooraf werd een
semenanalyse, een PCT, een basaal temperatuurcurve, een midluteale progesteron bepaling en
een hysterosalpingografie uitgevoerd.

Resultaten
Diagnose
Er werden geen studies gevonden die de diagnostische vraagstelling (PICO 1) beantwoordden.

Intrauteriene inseminatie op basis van afwijkende postcoïtum test
Helmerhorst (2005) beschrijft dat pooling van de resultaten van de geïncludeerde studies niet
mogelijk was wegens te grote heterogeniteit in onderzoeksopzet. De studies (of de subgroepen
van vrouwen met een cervixfactor binnen de gehele studie) waren te klein om een klinisch
relevante conclusie te kunnen trekken. Er werd geconcludeerd dat er onvoldoende
wetenschappelijke onderbouwing is om te concluderen dat IUI een effectieve behandeling is
voor subfertiliteit veroorzaakt door cervixfactor.
Steures (2007) beschrijft dat van de paren die IUI ondergingen er na zes maanden bij 26 (51%)
conceptie plaatsvond die bij 22 paren (43%) leidde tot een doorgaande zwangerschap. In de
controlegroep vond er na zes maanden bij 16 paren (33%) conceptie plaats die bij 13 paren
(27%) leidde tot doorgaande zwangerschap. Het relatief risico op doorgaande zwangerschap met
IUI versus expectatief beleid was 1.6 (95% CI: 0.91 – 2.80).
Scholten (2013) beschrijft dat na 36 maanden bij 36 (71%) van de paren gerandomiseerd voor IUI
een doorgaande zwangerschap plaatsvond (23 na IUI, 7 na IVF, 6 spontaan). Bij paren
gerandomiseerd voor expectatief beleid vond er na 36 maanden bij 38 (79%) van de paren een
doorgaande zwangerschap plaats (14 IUI, 6 IVF, 18 spontaan) Het relatief risico op zwangerschap
met IUI versus expectatief beleid was 0.89 (95% CI: 0.71 – 1.10).
47

Bewijskracht van de literatuur
Voor de uitkomstmaat spontane zwangerschap is de bewijskracht met één niveau verlaagd
wegens imprecisie (een laag aantal patienten in de geïncludeerde studies, waardoor de
conclusies niet robuust zijn).
Alhoewel er geen sprake was van ‘allocation concealment’, is het niveau van bewijskracht
hiervoor niet verlaagd, omdat er sprake was van een uitkomstmaat die niet door bias zou
kunnen worden beïnvloed (de uitkomstmaat spontane zwangerschap zal niet snel worden
beïnvloed door kennis van in welke behandelgroep de patient/het paar terechtgekomen is).

Prognose
Eimers (1994) beschrijft dat de volgende parameters in een multivariaat model de kans op
spontane zwangerschap voorspellen: duur infertiliteit, aard vrouwelijke fertiliteit (primair of
secundair), leeftijd van de vrouw, voorgeschiedenis van fertiliteitsproblemen in de familie van de
man, PCT en motiliteit sperma. De Fecundity Ratios (FR) van paren met een progressieve PCT
(4.29, 95% CI: 2.48 – 7.41) en non-progressieve PCT (2.11, 95% CI: 1.20 – 3.70) waren significant
groter dan die van paren met een afwijkende PCT.
Glazener (2000) beschrijft dat een afwijkende PCT geassocieerd werd met een lager relatief
risico (RR) voor conceptie: 0.23 (95% CI: 0.12 – 0.43). Bij paren met minder dan drie jaar
subfertiliteit had 68% van de paren met een normale PCT een spontane zwangerschap binnen
twee jaar, versus 17% van de paren met een afwijkende PCT. Bij paren met meer dan drie jaar
subfertiliteit had 14% van de paren met een normale PCT een spontane zwangerschap binnen
twee jaar, versus 11% van de paren met een afwijkende PCT.
Hunault (2005) beschrijft dat de paren met een normale PCT een bijna vier maal zo hoge kans
hadden op een spontane zwangerschap dan paren met een afwijkende PCT: hazard ratio (HR):
3.7 (5% CI: 1.09 – 12.7), wanneer werd gecorrigeerd voor de andere variabelen in het model.
Hierbij was de AUC curve voor het model zonder PCT 0.59 (95% CI: 0.46 – 0.73) significant
(p=0.04) lager dan voor het model met PCT: 0.63 (95% CI: 0.51 – 0.75). De gemiddelde
voorspellende waarde van het model zonder PCT was 27% en met PCT: 34%.
Leushuis (2011) beschrijft dat de PCT in een multivariaat model een significante (afwijkende)
voorspeller was van de kans op zwangerschap. Indien alle afwijkende PCT’s met de normale
PCT’s werden vergeleken was de HR: 0.76 (95% CI: 0.62 – 0.94). Indien de PCT’s zonder
spermatozoa werden vergeleken met de normale PCT’s was de HR: 0.63 (95% CI: 0.47 – 0.84) en
bij PCT’s met niet-motiele spermatozoa was de HR: 0.81 (95% CI: 0.57 – 1.2). Wanneer de
‘goodness of fit’ van een prognostisch model met PCT werd vergeleken met een prognostisch
model zonder PCT was er geen significant verschil: area under curve (AUC) voor model met PCT:
0.64 (95% CI: 0.61 – 0.66); AUC voor model zonder PCT: 0.63 (95% CI: 0.60 – 0.65).
Oei (1996) beschrijft dat de voorspellende waarde van een normale PCT 74% was (ofwel 74% van
de vrouwen met een normale PCT werden spontaan zwanger binnen achttien maanden) en de
voorspellende waarde van een afwijkende PCT 47% was (ofwel 47% van de vrouwen met een
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afwijkende PCT werden niet spontaan zwanger binnen achttien maanden). De likelihood ratio
(LR) voor een normale PCT (de odds dat een normale PCT verwacht zou worden in een fertiel
versus niet-fertiel paar) was 0.83. De LR voor een abnormale PCT (odds dat een abnormale PCT
in een niet-fertiel versus een fertiel paar zou worden verwacht) was 1.32.
Scholten (2013) beschrijft dat van de 48 paren met een niet-progressieve PCT die expectatief
werden behandeld gedurende zes maanden er twaalf (25%) zwanger werden. De voorspellende
waarde van een afwijkende PCT voor geen spontane zwangerschap binnen zes maanden is dus
75%.
Snick (1997) beschrijft dat een afwijkende PCT de ‘relative likelihood of live birth’ significant
verlaagde (0.26, 95% CI: 0.17 – 0.40, p<0.001). In dit model werd gecorrigeerd voor de volgende
variabelen: tubadefect, ovulatiedefect en duur infertiliteit < 24 maanden. Er werd een alternatief
model geprobeerd waarin de PCT werd vervangen door de variabelen abnormaal semen of
oligospermie, die qua voorspellende waarde vergelijkbaar waren. Wel was van deze drie
variabelen de PCT de sterkste voorspeller.

Bewijskracht van de literatuur
Het GRADE-niveau van bewijskracht kon niet worden bepaald, omdat hier sprake was van een
prognostische vraagstelling. De EBRO-methodiek werd hier toegepast.

Conclusies
Diagnose

…

Er zijn geen studies die de diagnostische waarde van de postcoïtum test vergelijken
ten opzichte van een gouden standaard referentietest.

Intrauteriene inseminatie op basis van afwijkende postcoïtum test

Matig
Grade
A2

Behandeling met intrauteriene inseminatie versus expectatief beleid bij paren met
een afwijkende postcoïtumtest vergroot de kans op een doorgaande zwangerschap
niet.
Scholten 2013, Steures 2007

EBRO
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Prognose
A2
EBRO

De resultaten van een postcoïtumtest zijn een onafhankelijke voorspeller voor de
kans op spontane zwangerschap binnen een jaar.
Eimers 1994, Glazener 2000, Hunault 2005, Leushuis 2011, Oei 1996, Scholten
2013, Snick 1997

A2
EBRO

De toevoeging van de postcoïtumtest aan een prognostisch model dat de kans op
spontane zwangerschap voorspelt in subfertiele paren leidt niet tot een beter
prognostisch model.
Hunault 2005, Leushuis 2011, Snick 1997

Overwegingen
De diagnostische waarde van de PCT is niet te bepalen, want diagnose cervixfactor is in feite het
resultaat van de PCT; er bestaat geen gouden standaard. Omdat de diagnostische waarde van de
PCT niet te bepalen is, is besloten te kijken naar een ’second best’ uitkomst: wat gebeurt er als je
op basis van een afwijkende PCT kiest om wel of niet te behandelen? De enige RCT die deze
onderzoeksvraag valide beantwoordt, toont aan dat behandeling met IUI de kans op een
doorgaande zwangerschap op lange termijn niet vergroot.
Wat betreft de prognostische waarde van de PCT: er is geen toegevoegde waarde van de PCT
aan een prognostisch model. Het is belangrijk om bij het beoordelen van de performance van
een prognostisch model voor fertiliteit met name te kijken naar calibratie of ’goodness of fit’ van
het model in plaats van alleen naar de AUC te kijken, oftewel de discriminatie.
De PCT gaat gepaard met getimede coïtus, ziekenhuisbezoek, echografisch onderzoek en
gynaecologisch (speculum) onderzoek. Dit kan als belastend worden ervaren door het paar, kost
geld en tijd.
Hiermee kan gesteld worden dat het stellen van de diagnose cervixfactor met een PCT geen
toegevoegde waarde heeft in het OFO en daarnaast geen belangrijke aanvullende prognostische
waarde heeft. Het routinematig uitvoeren van de PCT in het OFO dient achterwege gelaten te
worden.

Kennishiaten:
-

50

Referenties

Eimers JM, te Velde ER, Gerritse R, van Kooy RJ, Kremer J, Habbema JD. The validity of the
postcoital test for estimating the probability of conceiving. American Journal of Obstetrics &
Gynecology 1994 Jul;171(1):65-70.
Glazener CM, Ford WC, Hull MG. The prognostic power of the post-coital test for natural
conception depends on duration of infertility. Human Reproduction 2000 Sep;15(9):1953-7.
Helmerhorst FM, van Vliet HA, Gornas T, Finken MJ, Grimes DA. Intra-uterine insemination
versus timed intercourse for cervical hostility in subfertile couples. Cochrane Database Syst Rev
2005;(4):CD002809.
Hunault CC, Laven JS, van Rooij IA, Eijkemans MJ, te Velde ER, Habbema JD. Prospective
validation of two models predicting pregnancy leading to live birth among untreated subfertile
couples. Human Reproduction 2005 Jun;20(6):1636-41.
Leushuis E, van der Steeg JW, Steures P, Koks C, Oosterhuis J, Bourdrez P, et al. Prognostic value
of the postcoital test for spontaneous pregnancy. Fertility & Sterility 2011 May;95(6):2050-5.
Oei SG, Helmerhorst FM, Bloemenkamp KW, Hollants FA, Meerpoel DE, Keirse MJ. Effectiveness
of the postcoital test: randomised controlled trial. BMJ 1998 Aug 22;317(7157):502-5.
Scholten I, Moolenaar LM, Gianotten J, van d, V, Hompes PG, Mol BW, et al. Long term outcome
in subfertile couples with isolated cervical factor. European Journal of Obstetrics, Gynecology, &
Reproductive Biology 2013 Oct;170(2):429-33.
Snick HK, Snick TS, Evers JL, Collins JA. The spontaneous pregnancy prognosis in untreated
subfertile couples: the Walcheren primary care study. Human Reproduction 1997 Jul;12(7):15828.
Steures P, Van der Steeg JW, Hompes PG, Bossuyt PM, Habbema JD, Eijkemans MJ, et al.
Effectiveness of intrauterine insemination in subfertile couples with an isolated cervical factor: a
randomized clinical trial. Fertility & Sterility 2007 Dec;88(6):1692-6.

51

Hoofdstuk 9: Antrale Follikel Count en Anti-Müllerse Hormoon

Format Uitgangsvraag / module voor richtlijnendatabase
Leeswijzer:
Onderstaande tabellen en kopjes worden ingevuld per module (pagina 1-3). De tekst die vermeld
wordt onder de zwarte kopjes kan automatisch worden geupload in de richtlijnendatabase
(www.richtlijnendatabase.nl). Referenties, kennishiaten, indicatoren en/of andere bijlagen
worden separaat geupload. Pagina 4 en verder betreffen de kopjes die per richtlijn kunnen
worden ingevuld, per module kan afgeweken worden.

Algemene gegevens
Korte titel

Volledige titel

Antrale Follikel Count en AntiMüllerse hormoon
Antrale Follikel Count en AntiMüllerse hormoon: toegevoegde
waarde aan predictiemodel

Uitgangsvraag
Welke waarde/ plaats hebben de Antrale Follikel Count en Anti-Müllerse Hormoon bepalingen
binnen het oriënterend fertiliteitsonderzoek?

Aanbeveling
Voer geen Antrale Follikel Count uit als onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek.
Voer geen Anti-Müllerse hormoon bepaling uit als onderdeel van het oriënterend
fertiliteitsonderzoek.
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Inleiding
Bij de vrouw neemt de vruchtbaarheid af naar mate de leeftijd vordert. Dit is gerelateerd aan
afnemen van eicelvoorraad en eicelkwaliteit. De huidige predictiemodellen om afname in
vruchtbaarheid te voorspellen zijn allemaal eind jaren negentig ontwikkeld en maakten alleen
gebruik van de leeftijd van de vrouw. Maar basaal FSH, inhibine B, oestradiol, de clomifeen
challenge testen en de zogenaamde Exogenous Follicle stimulating hormone Ovarian Reserve
Test (EFORT) zijn de traditionele aanvullende ovariumreserve maten. Voor de toegevoegde
waarde van het meten van FSH en inhibine B wordt verwezen naar hoofdstuk 10.
Gedurende de afgelopen tien jaar is er meer aandacht gekomen voor andere predictoren voor
de afname van eicelvoorraad en daarmee samenhangende afname van eicelkwaliteit zoals de
Antrale Follikel Count (AFC) en het Anti-Müllerse hormoon (AMH). De AFC is per definitie een
maat voor het aanwezige aantal antrale follikels en het AMH relateert het best aan het aantal
kleine antrale follikels. Deze parameters zouden mogelijk ook deels de prognose van een paar
met een kinderwens bepalen. Maar omdat de eicelvoorraaad op zichzelf niet altijd gerelateerd
lijkt te zijn aan de kwaliteit van de resterende eicellen is het een slechtere maat voor de
kwaliteit. Dit lijkt met name het geval te zijn bij vrouwen na kankerbehandeling.
Beide testen voorspellen in behoorlijke mate de respons bij hyperstimulatie met gonadotrofinen
zoals bij IVF. Ze zouden met name voorspellend zijn voor de prognose van oudere vrouwen met
al een beperkte ovariële reserve. Voor de voorspelling van kans op zwangerschap zijn ze
mogelijk niet direct toepasbaar op de gehele populatie van vrouwen die een kinderwens
hebben. Echter, gezien het feit dat nog steeds een groeiend aantal vrouwen die hun eerste kind
in de vierde decade van hun leven krijgt bestaat, worden deze testen in toenemende mate
toegepast en is het van belang hun waarde nader te identificeren.

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende vraagstelling(en):
Vraagstellingen:
1. Wat is de prognostische waarde van de Anti-Müllerse hormoon en Antrale Follikel Count voor
het ontstaan van een natuurlijke zwangerschap bij subfertiele paren?
PICO 1 (klinisch relevante vergelijkingen opschrijven)
P Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus hebben en mannen een
normaal semen hebben (VCM hebben boven 10 miljoen) oftewel ovulatiefactor en
mannelijke factor uitgesloten)
I AFC bepaling die een afwijkende waarde laat zien
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C AFC bepaling die een normale waarde gaat zien
O kans op natuurlijke zwangerschap

PICO 2 (klinisch relevante vergelijkingen opschrijven)
P Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus hebben en mannen een
normaal semen hebben (VCM hebben boven 10 miljoen) oftewel ovulatiefactor en
mannelijke factor uitgeslote
I AMH bepaling die een afwijkende waarde laar zien
C AMH bepaling die een normale waarde gaat zien
O kans op natuurlijke zwangerschap
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte de kans op een spontane zwangerschap een kritieke uitkomstmaat voor de
besluitvorming voor zowel PICO 1 als PICO 2.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies
of ander vergelijkend onderzoek vanaf 2010. De zoekverantwoording is weergegeven onder het
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde voor de AFC vraag 30 treffers en voor de
AMH vraag 68 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende
selectiecriteria:
- systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander
vergelijkend onderzoek.
- waarin de toegevoegde waarde van de AFC danwel de AMH aan een predictiemodel voor de
kans op spontane zwangerschap werd bestudeerd.
- bij subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft en de man een normale
semenkwaliteit heeft (VCM hebben boven 10 miljoen).
Op basis van titel en abstract werden voor de AFC vraag in eerste instantie zeven studies
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens vijf studies
geëxcludeerd (zie exclusietabel) en twee studies definitief geselecteerd.
Op basis van titel en abstract werden voor de prognostische vraag in eerste instantie elf studies
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens tien studies
geëxcludeerd (zie exclusietabel) en één studie definitief geselecteerd.
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Resultaten
Twee onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse voor de AFC vraag en één studie voor
de AMH-vraag. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de
evidencetabellen. De evidencetabellen en beoordeling van individuele studiekwaliteit zijn
opgenomen onder het tabblad Onderbouwing.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Antrale Follikel Count
Casedei (2013) beschrijft een prospectief observationeel onderzoek onder 83 paren die naar de
polikliniek gynaecologie verwezen werden in verband met subfertiliteit en bij wie na
diagnostische work-up de oorzaak van subfertiliteit als ‘onbekend’ werd vastgesteld. Bij de
vrouwen van deze stellen werd met behulp van echoscopie een antrale follikel telling (count),
ofwel AFC, verricht. Tevens werd een serumbepaling van AMH verricht op cyclusdag 2, 3 of 4. De
stellen werden gedurende zes maanden gevolgd en het optreden van spontane zwangerschap
werd bijgehouden. Er werd een area under ROC curve berekend voor zowel de AFC als de AMH
voor de mate waarin ze de kans op spontane zwangerschap voorspelden.
Haadsma (2008) beschrijft een prospectief observationeel onderzoek onder 474 paren die naar
de polikliniek gynaecologie verwezen werden in verband met subfertiliteit. Bij de vrouwen van
deze paren werd met behulp van echoscopie een antrale follikel count verricht op cyclus dag 2,
3, 4 of 5. De paren werden gedurende een jaar gevolgd en het voorkomen van spontane
zwangerschap werd bijgehouden. Er werd een Hunault model gebruikt om de kans op spontane
zwangerschap te voorspellen en bestudeerd werd wat de toegevoegde waarde van de AFC aan
het model was. Bij dit model wordt berekend wat de kans is op spontane zwangerschap binnen
een jaar. Ten aanzien van advies wel of geen fertiliteitsbehandeling wordt de grens van 30%
aangehouden (expectatief > 30% kans op een spontane zwangerschap versus
fertiliteitsbehandeling < 30% kans op een spontane zwangerschap binnen een jaar). In de studie
werd onderzocht bij hoeveel paren het advies van fertiliteitsbehandeling verandert naar
expectatieve behandeling na toevoeging van AFC aan het model. Daarnaast werd gekeken of het
totale aantal juiste voorspellingen toenam wanneer AFC aan het predictiemodel werd
toegevoegd. In de Hunault analyse werden 367 patiënten geïncludeerd van wie de gegevens
compleet waren.

Anti-Müllerse Hormoon
Voor de AMH-vraag werd ook de studie van Casedei (2013) geïncludeerd. Deze studie is reeds
hierboven beschreven.
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Resultaten
Antrale Follikel Count
Casedei (2013) beschrijft dat tijdens de zes maanden follow-up veertien (17%) paren zwanger
zijn geworden. De toegevoegde waarde van AFC aan een prognostisch model was laag. Van de
niet zwangere vrouwen was de gemiddelde AFC 6.4 ± 3.4 en van de zwangere vrouwen was deze
5.1 ± 3.4 (p voor verschil > 0.05). Er was geen correlatie tussen de AFC en de kans op
zwangerschap: spearman correlatie: 0.13 (p > 0.05). De area under ROC Curve, die aangeeft hoe
goed de AFC de kans op zwangerschap voorspelt, was 0.42 (95% CI: 0.26 – 0.57).
Haadsma (2008) beschrijft dat na een jaar 75 (16%) paren zwanger waren en dat het toevoegen
van de AFC aan het de voorspellingswaarde van het model significant verbetert (p=0.04), al lijkt
deze verbetering niet klinische relevant. Bij 29 (8%) stellen veranderde de geschatte kans op
spontane zwangerschap met meer dan 10%. In 21 (6%) van de paren veranderde het advies van
expectatief beleid naar het advies een fertiliteitsbehandeling te starten. In 29 (8%) van de paren
veranderde het advies om een fertiliteitsbehandeling te starten naar het advies om een
expectatief beleid te hanteren.
Het was niet mogelijk de resultaten van deze twee studies te poolen omdat de typen
predictiemodellen van elkaar verschilden.

Anti-Müllerse Hormoon
Casedei (2013) beschrijft dat tijdens de zes maanden follow-up 14 (17%) paren zwanger zijn
geworden. De toegevoegde waarde van AMH aan een prognostisch model was laag. Van de niet
zwangere vrouwen was de gemiddelde AMH: 13.5 ± 10.9 pmol/l en van de vrouwen die wel
zwanger waren geworden: 8.0 ± 6.4 pmol/l (p voor verschil > 0.05). Er was geen correlatie tussen
de AFC en de kans op zwangerschap: spearman correlatie: 0.20 (p > 0.05). De area under ROC
Curve, die aangeeft hoe goed de AMH de kans op zwangerschap voorspelt, was 0.39 (95% CI:
0.25 – 0.52).

Bewijskracht van de literatuur
Gezien hier sprake was van een prognostische vraagstelling,
beoordelingssystematiek toegepast (GRADE niet van toepassing).
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Conclusies

Antrale Follikel Count

A2
EBRO

De toegevoegde prognostische waarde van de Antrale Follikel Count voor het
voorspellen van de kans op spontane zwangerschap bij subfertiele paren is laag.
Casadei, 2013; Haadsma, 2008

Anti-Müllerse Hormoon

B
EBRO

De toegevoegde waarde van Anti-Müllerse hormoon aan een predictiemodel voor
het voorspellen van de kans op spontane zwangerschap bij subfertiele paren is
laag.
Casadei, 2013

Overwegingen

Op grond van de bestaande gepubliceerde data heeft het meten van de AFC een geringe
toegevoegde waarde in een model om de kans op natuurlijke zwangerschap te voorspellen. De
auteurs concluderen dat AFC onvoldoende toevoegt om als ovariële reserve test te worden
toegevoegd aan het OFO om de kans op natuurlijke zwangerschap te voorspellen.
Uit de enige studie die dit prospectief heeft onderzocht blijkt dat AMH de kans op natuurlijke
zwangerschap in geval van onbegrepen subfertiliteit niet voorspelt. Daarom lijkt er geen plaats
voor de bepaling van AMH binnen het OFO. Opgemerkt moet worden dat de studie gering van
omvang was en een betrekkelijk korte follow up had.
Ook bij de niet subfertiele vrouw lijkt AMH de kans op zwangerschap niet te voorspellen, zo blijkt
uit een grote Zweedse prospectieve cohortstudie. Met name lage AMH waarden zijn niet
geassocieerd met een geringere kans op een zwangerschap (Hagen et al., 2012). Ook bij vrouwen
na behandeling voor kanker die een menstruatiecyclus hebben behouden lijkt onmeetbaar laag
AMH niet in verband te staan met de vruchtbaarheidsstoornis.
De hoge kosten van de bepaling zelf plus frequente onzekerheid over de waarde van een uitslag
met daaraan gekoppeld extra doktersbezoek en zelfs second opinion consulten, plus de belasting
die past bij een bloedafname wegen niet op tegen de mogelijk gering toegenomen kans om de
fertiliteit meer accuraat in te schatten.
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Vooralsnog geldt voor zowel de AFC als het AMH dat niet reeds in het OFO, vooruitlopend op
eventuele toekomstige IVF behandeling, een AMH bepaling dient te worden verricht.

Kennishiaten:
Het is onbekend welke de leeftijdsspecifieke afkapwaarden voor normaal moeten zijn voor zowel
de AFC alsook voor het AMH serum gehalte.
Het is eveneens onbekend of er specifieke afkapwaarden voor normaal nodig zijn voor vrouwen
die voor kanker behandeld zijn.
Het is in het geheel niet bekend wat voor rol AMH en AFC spelen in predictiemodellen die als
uitkomst een levend geboren kind hebben.
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Hoofdstuk 10: Follikel Stimulerend Hormoon en Inhibine

Format Uitgangsvraag / module voor richtlijnendatabase
Leeswijzer:
Onderstaande tabellen en kopjes worden ingevuld per module (pagina 1-3). De tekst die vermeld
wordt onder de zwarte kopjes kan automatisch worden geupload in de richtlijnendatabase
(www.richtlijnendatabase.nl). Referenties, kennishiaten, indicatoren en/of andere bijlagen
worden separaat geupload. Pagina 4 en verder betreffen de kopjes die per richtlijn kunnen
worden ingevuld, per module kan afgeweken worden.

Algemene gegevens
Korte titel

Volledige titel

Toegevoegde waarde van FSH en
Inhibine
Toegevoegde waarde van de FSH
en Inhibine bepaling aan het
oriënterend fertiliteitsonderzoek

Uitgangsvraag
Welke waarde/ plaats hebben het FSH en Inhibine bepaling binnen het Oriënterend Fertiliteits
Onderzoek?

Aanbeveling

Voer geen follikel stimulerend hormoon bepaling uit als onderdeel van het oriënterend
fertiliteitsonderzoek.
Voer geen inhibinebepaling uit als onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Inleiding
Bij de vrouw neemt de vruchtbaarheid af naarmate de leeftijd vordert. Dat is gerelateerd aan het
afnemen van eicelvoorraad en eicelkwaliteit. De huidige predictiemodellen om afname in
vruchtbaarheid te voorspellen zijn allemaal ontwikkeld eind jaren negentig en maakten in de
context van ovariële reserve alleen gebruik van de leeftijd van de vrouw (Hunault).

59

Maar basaal FSH, inhibine B en E2 en in mindere mate, de clomifeen challenge test en de
zogenaamde exogenous Follicle-Stimulating Hormone Ovarian Reserve (EFOR) test zijn de
traditioneel aanvullende ovariële reserve maten. Deze metingen zouden ook deels de prognose
van een paar met kinderwens bepalen. Voor de eventuele toegevoegde waarde van deze
nieuwere testen (Antrale Follikel Count en Anti-Müllerse Hormoon) wordt verwezen naar
hoofdstuk 9.
Basaal FSH wordt vaak en inhibine minder vaak gemeten, maar van beide testen is het de vraag
of ze afdoende kunnen toevoegen aan de voorspelling van natuurlijke zwangerschap bij
onbegrepen subfertiliteit in het kader van het OFO wanneer toegevoegd aan bestaande
predictiemodellen. FSH is wel en inhibine is niet in staat om in behoorlijke mate de respons bij
hyperstimulatie met gonadotrofinen zoals bij IVF te voorspellen.
Dit hoofdstuk tracht de waarde van deze bepalingen binnen het OFO in kaart te brengen bij het
stellen van de diagnose en prognose van vruchtbaarheidsstoornissen bij paren met een
kinderwens.

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende vraagstelling(en):
Vraagstellingen:
1. Wat is de toegevoegde waarde van de FSH-bepaling aan het predictiemodel voor het
voorspellen van de kans op spontane zwangerschap bij subfertiele paren?
2. Wat is de toegevoegde waarde van de Inhibine bepaling aan het predictiemodel voor het
voorspellen van de kans op spontane zwangerschap bij subfertiele paren?
PICO 1
P Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus hebben en mannen een
normaal semen hebben (VCM hebben boven 10 miljoen) oftewel ovulatiefactor en
mannelijke factor uitgesloten)
I FSH bepaling met een afwijkende uitslag
C
O kans op natuurlijke zwangerschap
PICO 2
P Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus hebben en mannen een
normaal semen hebben (VCM hebben boven 10 miljoen) oftewel ovulatiefactor en
mannelijke factor uitgesloten)
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I inhibine B bepaling met een afwijkende uitslag
C
O kans op natuurlijke zwangerschap

Relevante uitkomstmaten
Voor beide uitgangsvragen achtte de werkgroep de kans op een spontane zwangerschap een
kritieke uitkomstmaat voor de besluitvorming.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies
of ander vergelijkend onderzoek vanaf 2010. De zoekverantwoording is weergegeven onder het
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde voor de FSH-vraag 296 treffers en voor
de Inhibinevraag 181 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende
selectiecriteria:
- systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander
vergelijkend onderzoek.
- waarin de prognostische waarde van de FSH- en/of Inhibinebepaling werd bestudeerd voor de
kans op spontane zwangerschap.
- bij subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft en de man een normale
semenkwaliteit heeft (VCM hebben boven 10 miljoen)).
Op basis van titel en abstract werden voor de FSH-vraag in eerste instantie 31 studies
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens 25 studies
geëxcludeerd (zie exclusietabel) en 6 studies definitief geselecteerd.
Op basis van titel en abstract werden voor de Inhibinevraag in eerste instantie 8 studies
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens 7 studies
geëxcludeerd (zie exclusietabel) en 1 studie definitief geselecteerd.

Resultaten
Zes onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse voor de FSH-vraag en één voor de
Inhibinevraag. De belangrijkste studiekarakteristieken en -resultaten zijn opgenomen in de
evidencetabellen. De evidencetabellen en beoordeling van individuele studiekwaliteit zijn
opgenomen onder het tabblad Onderbouwing.
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Samenvatting literatuur

Beschrijving studies
Follikel Stimulerend Hormoon
Casedei (2013) beschrijft een prospectief observationeel onderzoek bij 83 paren die naar de
polikliniek gynaecologie waren verwezen in verband met subfertiliteit en bij wie na
diagnostische work-up de oorzaak van subfertiliteit als ‘onbekend’ werd vastgesteld. Bij de
vrouwen van deze paren werd een serumbepaling van de FSH verricht op cyclusdag 2, 3, 4 of 5.
De paren werden gedurende zes maanden gevolgd en het voorkomen van spontane
zwangerschap werd bijgehouden. Er werd een area under ROC curve berekend voor de FSH voor
de mate waarin deze bepaling de kans op spontane zwangerschap voorspelde.
Haadsma (2008) beschrijft een prospectief observationeel onderzoek onder 474 paren die naar
de polikliniek gynaecologie waren verwezen in verband met subfertiliteit. Bij de vrouwen van
deze paren werd een FSH bepaling verricht op cyclusdag 2, 3 of 4. De paren werden gedurende
een jaar gevolgd en het voorkomen van spontane zwangerschap werd bijgehouden. Er werd een
Hunault model gebruikt om de kans op spontane zwangerschap te voorspellen en er werd
bestudeerd wat de toegevoegde waarde van FSH aan het model was. Bij dit model wordt
berekend wat de kans is op spontane zwangerschap binnen een jaar. Ten aanzien van advies
wel/geen fertiliteitsbehandeling wordt de grens van 30% aangehouden (expectatief > 30% kans
op een spontane zwangerschap versus fertiliteitsbehandeling < 30% kans op een spontane
zwangerschap binnen een jaar). In de studie werd onderzocht bij hoeveel paren het advies van
fertiliteitsbehandeling veranderde naar expectatieve behandeling na toevoeging van FSH aan het
model. In de Hunault analyse werden 367 patiënten geïncludeerd omdat alleen van deze
patiënten de gegevens compleet waren.
Van Montfrans (2000) beschrijft een ’nested case-control’ onderzoek waarin vrouwen, als de
helft van een subfertiel paar, met een vroeg follicular verhoogd FSH (> 10 IU/L) werden
vergeleken met vijftig vrouwen, helft van een subfertiel paar, met een normale FSH (< 10 IU/L).
De vrouwen werden gematched op leeftijd. Paren werden tot zes jaar na eerste contact op de
fertiliteitspolikliniek gevolgd (gemiddeld 4.5 ± 2.0 jaar in case en 4.5 ± 2.1 jaar in de controle
groep). Van de vrouwen in de verhoogde FSH groep ondergingen 20 geen fertiliteitsbehandeling,
versus 23 vrouwen in de controle groep.
Van Rooij (2004) beschrijft een retrospectief observationeel onderzoek waarin het verband
tussen doorgaande zwangerschap en de serum FSH van de vrouw van een subfertiel paar wordt
bestudeerd (cyclusdag waarop bloedafname voor FSH-bepaling plaatsvindt wordt niet vermeld).
Er werden 301 subfertiele paren geïncludeerd in deze studie waarvan er van de vrouwen 122
met een normaal FSH (< 10.0 IU/L), 126 met een FSH 10.0 – 15.0 IU/L en 53 met een FSH > 15.0
IU/L. De paren werden gevolgd op het voorkomen van een doorgaande zwangerschap
(gedefinieerd als een levensvatbare zwangerschap na minstens 11 weken amenorroe). In deze
studie werden zowel paren die een fertiliteitsbehandeling ondergingen geïncludeerd, als paren
die spontaan zwanger werden; de relatie met zwangerschap en FSH werd voor beide groepen
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(ook) apart omschreven. De (gemiddelde) follow-up tijd wordt niet genoemd, maar gezien de
paren tussen 1995 en 1999 zijn gerekruteerd en de studie in 2004 is gepubliceerd, zou deze
maximaal 9 jaar kunnen zijn.
Van Rooij (2006) beschrijft een prospectief observationeel onderzoek waarin bij 222 subfertiele
paren werd gekeken naar de relatie tussen de kans op zwangerschap en (onder andere) de
serum FSH van de vrouw. Er werd een FSH meting op dag 2, 3 of 4 verricht. Paren werden tussen
januari 1998 en augustus 2000 geïncludeerd en tot juni 2002 gevolgd. Zowel zwangerschap met
fertiliteitsbehandeling als spontane zwangerschap werden gerapporteerd. In eerste instantie
werd bij 56 (25%) van de paren een expectatief beleid gevolgd.
Van der Steeg (2007) beschrijft een prospectief observationeel onderzoek waarin de
voorspellende waarde van basaal FSH op spontane doorgaande zwangerschap wordt bestudeerd
bij subfertiele paren. FSH werd gemeten op cyclus dag 3. Er werden 3519 paren geïncludeerd en
deze werden gedurende een jaar gevolgd. Doorgaande zwangerschap werd gedefinieerd als
aanwezigheid van foetale hartactie bij transvaginale echo gemaakt bij twaalf weken
amenorroeduur.

Inhibine
Haadsma (2008) beschrijft een prospectief observationeel onderzoek onder 474 paren die naar
de polikliniek gynaecologie waren verwezen in verband met subfertiliteit. Bij de vrouwen van
deze paren werd een FSH bepaling verricht op cyclusdag 2, 3 of 4. De paren werden gedurende
een jaar gevolgd en het voorkomen van spontane zwangerschap werd bijgehouden. Er werd een
Hunault model gebruikt om de kans op spontane zwangerschap te voorspellen en er werd
bestudeerd wat de toegevoegde waarde van de FSH aan het model was. Bij dit model wordt
berekend wat de kans is op spontane zwangerschap binnen een jaar. Ten aanzien van advies
wel/geen fertiliteitsbehandeling wordt de grens van 30% aangehouden (expectatief > 30% kans
op een spontane zwangerschap versus fertiliteitsbehandeling < 30% kans op een spontane
zwangerschap binnen een jaar). In de studie werd onderzocht hoeveel stellen het advies van
fertiliteitsbehandeling veranderen naar expectatieve behandeling na toevoeging van inhibine B
aan het model. In het Hunault analyse werden 367 patiënten geïncludeerd omdat alleen van
deze patiënten de gegevens compleet waren.

Resultaten
Follikel Stimulerend Hormoon
Casedei (2013) beschrijft dat tijdens de zes maanden follow-up veertien (17%) paren zwanger
zijn geworden. De toegevoegde waarde van FSH aan een prognostisch model was laag. Van de
niet-zwangere vrouwen was de gemiddelde FSH 8.1 ± 3.9 IU/L en van de zwangere vrouwen was
deze 9.9 ± 5.4 IU/L (p voor verschil > 0.05). De area under ROC Curve, die aangeeft hoe goed de
FSH de kans op zwangerschap voorspelt, was 0.42 (95% CI: 0.25 – 0.58).
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Haadsma (2008) beschrijft dat na een jaar 75 (16%) paren zwanger waren en dat het toevoegen
van FSH aan het voorspellingsmodel significant verbetert (p = 0.05), al lijkt deze verbetering niet
klinische relevant. Bij 14 (4%) paren veranderde de geschatte kans op spontane zwangerschap
met meer dan 10%. Bij 20 (5%) van de paren veranderde het advies van expectatief beleid naar
advies om fertiliteitsbehandeling te starten. Bij 20 (5%) van de paren veranderde het advies om
een fertiliteitsbehandeling te starten naar het advies om een expectatief beleid te hanteren.
Van Montfrans (2000) beschrijft dat in de groep vrouwen met een verhoogd FSH 16/20 (80%)
spontaan zwanger werden en 17/23 (74%) in de controle groep. De odds ratio voor spontaan
zwanger worden terwijl sprake was van een verhoogd FSH is 1.4 (0.3 – 5.9).
Van Rooij (2004) beschrijft dat bij 61 (20%) van de paren een spontane zwangerschap optrad; bij
30/122 (25%) van de paren met een FSH < 10 IU/L, 26/126 (21%) van de paren met een FSH 1015 IU/L en 5/53 (9%) van de paren met een FSH > 15 IU/L. Wanneer in een multivariate Cox
analyse de hazard ratio (HR) van de FSH (in zowel de groep met fertiliteitsbehandeling als in de
groep die spontaan zwanger werd) univariaat werd berekend, was deze 0.94 (95% CI: 0.88 –
0.99, p=0.02). Wanneer de FSH echter voor leeftijd werd gecorrigeerd was de HR niet langer
significant: 0.96 (95% CI: 0.90- 1.01, p = 0.08). Wanneer de FSH zowel voor leeftijd als wel/niet
fertiliteitsbehandeling werd gecorrigeerd bleef deze niet significant: 0.97 (95% CI, 0.91 – 1.01,
p=0.22).
Van Rooij (2006) beschrijft dat van de paren die expectatief werden behandeld 24 (56%)
zwanger werden, alle in de FSH < 10 IU/L groep. Er was slechts 1 stel in de FSH 10-15 IU/L groep
waarbij geen zwangerschap tot stand kwam. Op basis van deze gegevens kon geen conclusie
getrokken worden ten aanzien van de relatie tussen FSH waarden en de kans op spontane
zwangerschap.
Van der Steeg (2007) beschrijft dat binnen een jaar 623 (18%) van de 3519 subfertiele vrouwen
spontaan zwanger werden. In geval van 562 (16%) subfertiele vrouwen leidde dit tot een
doorgaande zwangerschap. Een FSH < 8 IU/L werd bij 72% van alle vrouwen gevonden; een FSH
8 - 10 IU/L in 17% van de vrouwen; een FSH 10 - 15 IU/L in 9% van de vrouwen en een FSH > 15
IU/L bij 3% van de vrouwen van de paren bij wie geen zwangerschap tot stand kwam. Het
hebben van een FSH > 8 IU/L gaf een HR van 0.93 (95% CI: 0.87 – 0.99) in een multivariaat
model. Toevoeging van FSH aan een voorspellingsmodel (dat bestond uit leeftijd van de vrouw,
duur subfertiliteit, primair versus secundaire subfertiliteit, verwijzing door huisarts of andere
gynaecoloog en semenanalyse) leidde in 97 (3%) van de paren tot een verandering van de
voorspelling om < 30% of ≥ 30% kans te hebben op een spontane zwangerschap binnen een jaar
(de afkapgrens om wel of niet te kiezen voor het starten van een fertiliteitsbehandeling).

Inhibine
Er zijn geen studies gevonden die de wetenschappelijke vraagstelling beantwoorden.
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Haadsma (2008) beschrijft dat na een jaar 75 (16%) paren zwanger waren en dat inhibine geen
relatie had met kans op zwangerschap. In de studie werd daarom verder afgezien van het testen
wat de toegevoegde waarde van inhibine was aan het Hunault-model.

Conclusies

Follikel Stimulerend Hormoon

A2

De toegevoegde waarde van de Follikel Stimulerend Hormoon bepaling aan een
predictiemodel voor het voorspellen van de kans op spontane zwangerschap in
subfertiele paren is laag.

EBRO
Casedei, 2013; Haadsma, 2008; van Montfrans, 2000; van Rooij, 2004; van Rooij,
2006; van der Steeg, 2007

Inhibine

…

Er zijn geen studies gevonden die de toegevoegde waarde van Inhibine B bepaling
bij het voorspellen van de kans op spontane zwangerschap beschrijven.

Overwegingen

Op grond van de bestaande gepubliceerde data heeft het meten van de FSH een gering
toegevoegde waarde in een model om de kans op natuurlijke zwangerschap te voorspellen. De
auteurs concluderen dat FSH onvoldoende toevoegt om als ovariële reserve test te worden
toegevoegd aan het OFO om de kans op natuurlijke zwangerschap te voorspellen.
Echter, een verhoogd FSH (in het algemeen boven de 10 U/L) in de folliculaire fase kan wijzen op
verminderde ovariële reserve passend bij veroudering en kan in die zin bijdragen aan
diagnostisch inzicht met overigens geen bewezen waarde ten aanzien van voorspelling op
zwangerschapskans.
Op grond van de afwezige evidence ten aanzien van de waarde van Inihibine B binnen het OFO,
is de werkgroep van mening dat bepaling niet binnen het OFO thuis hoort.
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Hoofdstuk 11: Chlamydia Antistof Test

Format Uitgangsvraag / module voor richtlijnendatabase
Leeswijzer:
Onderstaande tabellen en kopjes worden ingevuld per module (pagina 1-3). De tekst die vermeld
wordt onder de zwarte kopjes kan automatisch worden geupload in de richtlijnendatabase
(www.richtlijnendatabase.nl). Referenties, kennishiaten, indicatoren en/of andere bijlagen
worden separaat geupload. Pagina 4 en verder betreffen de kopjes die per richtlijn kunnen
worden ingevuld, per module kan afgeweken worden.

Algemene gegevens
Korte titel
Volledige titel

Chlamydia antistof test
Chlamydia antistof test:
diagnostische waarde en
prognose

Uitgangsvraag
Welke waarde/ plaats heeft de Chlamydia antistof test binnen het Oriënterend Fertiliteits
Onderzoek?

Aanbevelingen

Voer de Chlamydia Antistof Test uit om onderscheid te maken tussen patienten met een hoog- en
laag risico op tubapathologie als eerste stap van het oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Voer tubadiagnostiek uit als de Chlamydia Antistof Test positief is.

Voer geen Chlamydia Antistof Test uit als er al een HSG verricht is.
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Inleiding

De prevalentie van tubapathologie in de subfertiele populatie ligt tussen de 11 en 30% (Hull,
1985; Collins, 1995; Snick, 1997). In een niet-geselecteerd Nederlands cohort van 6813
subfertiele koppels was de prevalentie van tubapathologie 12% en van bilaterale tubapathologie
3.5% (Van der Steeg, 2008).
In essentie gaat het om het identificeren van dié vrouwen bij wie sprake is van bilaterale
tubapathologie (bilaterale proximale dan wel distale occlusie of gestoord ovum pick-up
mechanisme) omdat die vrijwel geen kans hebben op natuurlijke conceptie, terwijl bij vrouwen
bij wie sprake is van enkelzijdige tubapathologie de natuurlijke zwangerschapskansen niet
significant minder zijn dan die van vrouwen met beiderzijds doorgankelijke tubae (Verhoeve,
2011).
Verschillende items in de anamnese wijzen op een verhoogd risico op de aanwezigheid van
tubapathologie (Luttjeboer, 2009). De gegevens van de anamnese kunnen worden verwerkt in
een predictiemodel om onderscheid te maken tussen patiënten met een laag risico op
tubapathologie en patiënten met een hoog risico op tubapathologie. Hoewel dit model niet
extern gevalideerd is kan beargumenteerd worden dat de validiteit betrouwbaar is omdat dit
model gebouwd is op een groot prospectief cohort van 3716 vrouwen in 38 verschillende centra
in Nederland. Vooral de calibratie van het model voor bilaterale tubapathologie presteerde
goed, hetgeen betekent dat een goed onderscheid is te maken tussen vrouwen met een hoog en
een laag risico op tubapathologie. Door gebruik te maken van dit model kan het aantal invasieve
tubatesten worden verminderd (Coppus, 2007).
Tubatesten zijn vaak het sluitstuk van het orienterend fertiliteit onderzoek. De testen zijn
invasief en ongemakkelijk, niet zonder gezondheidsrisico’s en kosten geld. Omdat deze testen
belastend zijn is het wenselijk het aantal onnodig invasieve testen te beperken.
Momenteel worden verschillende testen gebruikt die het risico op een afwijkende
doorgangkelijkheid of de doorgankelijkheid van beide tubae Falopii trachten vast te stellen. Zo is
de waarde van de Chlamydia Antistof Test (CAT) erg in zwang. Het is echter allerminst duidelijk
of deze test als screenende test binnen het OFO moet worden verricht. Daarnaast is het
onduidelijk welke van de vervolg testen bij een voorafgaand positief screenend testresultaat
moet plaatsvinden en in welke volgorde.
In dit hoofdstuk wordt eerst de plaatst van de CAT als eerste stap in het OFO besproken. In
hoofdstuk 8 wordt de waarde van de vervolgtesten besproken binnen het OFO, waarbij de HSG
en de diagnostische laparoscopie tegen elkaar worden afgezet.
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Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende vraagstelling:
1. Is de CAT van diagnostische waarde voor het stellen van de diagnosecategorie tubafactor?
P(welke patiëntcategorie) :

I (welke interventie) :
C (welke comparison) :
O (welke uitkomstmaten) :

Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus
hebben en mannen een normaal semen hebben (VCM boven
10 miljoen))
CAT
Diagnostische laparoscopie
sensitiviteit, specificiteit, area under curve, goodness of fit

2. Is de CAT van prognostische waarde voor het bepalen van de kans op natuurlijke
zwangerschap?
P(welke patiëntcategorie) :

I (welke interventie) :
C (welke comparison) :
O (welke uitkomstmaten) :

Subfertiele paren (waarbij de vrouwen een regelmatige cyclus
hebben en mannen een normaal semen hebben (VCM boven
10 miljoen))
afwijkende CAT
normale CAT
kans op een spontane zwangerschap

Relevante uitkomstmaten
Wat betreft de diagnostische vraagstelling: de werkgroep achtte sensitiviteit een kritieke
uitkomstmaat en specificiteit en area under the curve belangrijke uitkomstmaten voor de
besluitvorming
Wat betreft de prognostische vraagstelling: de werkgroep achtte natuurlijke zwangerschap een
kritieke uitkomstmaat en bilaterale tubapathologie een belangrijke uitkomstmaat voor de
besluitvorming.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies
of ander vergelijkend onderzoek vanaf 2010. De zoekverantwoording is weergegeven onder het
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 107 treffers op. Studies werden
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:
- systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander
vergelijkend onderzoek.
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- waarin de prognostische of diagnostische waarde van de CAT werd bestudeerd voor bilaterale
ontoegankelijkheid van de tubae of kans op natuurlijke zwangerschap.
- bij subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft en de man een normale
semenkwaliteit heeft (VCM hebben boven 10 miljoen)).
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie zeven studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens drie studies geëxcludeerd (zie
exclusietabel) en vier studies definitief geselecteerd.

Resultaten
Vier onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste
studiekarakteristieken en -resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De
evidencetabellen en beoordeling van individuele studiekwaliteit zijn opgenomen onder het
tabblad Onderbouwing.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Er werden vier studies - twee ‘individual patient data (IPD) meta-analyses’ (Broeze, 2011; Broeze,
2012) en twee prospectieve observationele studies (Coppus, 2011; Keltz, 2013) geïdentificeerd
die aan de inclusiecriteria van de Chlamydia IgG antibody test (CAT) vraag voldeden.
Broeze (2011) beschrijft in een IPD meta-analyse de nauwkeurigheid van de CAT gemeten
middels micro-immunofluorescentie (MIF), immunofluorescentie (IF) en ‘enzyme-linked
immunosorbent assay’ (ELISA). Er werden in totaal veertien studies geïncludeerd met 6191
vrouwen waarvan er van 3453 vrouwen gegevens geanalyseerd konden worden. De
referentietest was de diagnostische laparoscopie.
Broeze (2012) beschrijft in een IPD meta-analyse de voorspellende waarde van de CAT en
hysterosalpingografie (HSG) als aanvulling op andere diagnostische gegevens (uit anamnese). Er
werden in totaal vier studies geïncludeerd onder totaal 4883 vrouwen. De aanvullende
diagnostische gegevens waren: duur subfertiliteit, aantal zwangerschappen in de
voorgeschiedenis, een voorgeschiedenis van ‘pelvic inflammatory disease’ (PID), chirurgie in het
kleine bekken of chlamydia infectie. De referentietest was de diagnostische laparoscopie.
Opvallend was dat in drie van de vier studies het risico op verificatie bias hoog was.
Coppus (2011) beschrijft een prospectieve observationele studie waarin wordt gekeken of een
positieve CAT samenhangt met een lagere kans op een natuurlijke zwangerschap bij vrouwen bij
wie HSG en/of diagnostische laparoscopie geen tubapathologie konden aantonen. Er werden
1882 vrouwen geïncludeerd. Vrouwen ondergingen een CAT en werden gedurende twaalf
maanden gevolgd. Wegens differential censoring (een deel van de vrouwen startte behandeling
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voor onvruchtbaarheid, dit was tevens de groep waarin de kans op zwangerschap het laagst was)
zijn alleen de gegevens van de eerste negen maanden follow-up gebruikt.
Keltz (2013) beschrijft een prospectieve observationele studie waarin de voorspellende waarde
van de CAT op zwangerschap zonder In Vitro Fertilisatie (IVF) wordt bestudeerd. Er werden 1279
vrouwen geïncludeerd, die naar de vruchtbaarheidspolikliniek kwamen, een CAT en andere
aanvullende diagnostiek ondergingen en vervolgens twee tot dertig maanden werden gevolgd.
Gezien de heterogeniteit van de patiëntpopulaties was het niet mogelijk om de resultaten van
Coppus, 2011 en Keltz, 2013 te poolen.

Resultaten
Diagnose
Broeze (2011) beschrijft dat de area under curve (AUC) voor de ELISA, IF en MIF respectievelijk
0.66 (sensitiviteit 31-70%, specificiteit 61-86%), 0.66 (sensitiviteit 67-70%, specificiteit 52-60%)
en 0.77 (sensitiviteit 50-67%, specificiteit 77-83%) zijn voor bilaterale tubapathologie. Daarbij
waren in beide gevallen de AUC’s voor MIF significant hoger dan de AUC’s voor de andere twee
meetmethoden.
Broeze (2012) beschrijft dat de gepoolde sensitiviteit van CAT 0.66 (95% CI: 0.59 – 0.72) en de
specificiteit 0.70 (0.68 – 0.73) zijn voor dubbelzijdige tubapathologie. Wanneer alleen de patiënteigenschappen werden opgenomen in het diagnostisch model gaf dit een AUC waarde van 0.63
(95% CI: 0.60 – 0.66) voor de voorspelling van dubbelzijdige tubapathologie. Wanneer CAT aan
het model werd toegevoegd steeg de AUC significant naar 0.72 (p < 0.001). Wanneer zowel CAT
als HSG aan het model werden toegevoegd steeg de AUC significant nog meer naar 0.76 (95% CI:
0.74 – 0.79, p < 0.001). Er werd bij deze studie geen rekening gehouden met de verschillende
assays waarmee CAT kan worden gemeten.

Prognose
Coppus (2011) beschrijft dat bij vrouwen bij wie de CAT positief is maar de HSG en/of
laparoscopie doorgankelijke tubae laten zien de kans op zwangerschap significant lager is
(adjusted fecundity rate ratio: 0.66; 95% CI: 0.49 – 0.89) dan bij vrouwen met aangetoond
doorgankelijke tubae en een negatieve CAT.
Keltz (2013) beschrijft dat 70 (5.5%) van de 1279 vrouwen een positieve CAT hadden. De
vrouwen met een positieve CAT lieten significant vaker tubaobstructie zien op HSG (38% versus
10%, p = 0.001), tuba-schade bij laparoscopie (86% versus 49%, p = 0.002) en minder vaak een
natuurlijke zwangerschap (10% versus 22%, p < 0.02) dan vrouwen met een negatieve CAT. De
hazard ratio op niet-IVF geïnduceerde zwangerschap was 0.43 (95% CI: 0.20 – 0.92) in de groep
CAT-positieven versus de CAT-negatieven. De per-cyclus en cumulatieve zwangerschaps-rates in
vrouwen die IVF kregen waren vergelijkbaar voor de CAT-positieven en de CAT-negatieven.
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Conclusies

Diagnose

De CAT heeft aanvullende waarde bovenop de patiënt karakteristieken voor het
voorspellen van bilaterale tubapathologie.
A1

EBRO

Bilaterale tubapathologie kan het beste worden voorspeld/vastgesteld wanneer
gegevens uit de voorgeschiedenis van de patiënte worden gecombineerd met de
uitkomsten van hysterosalpingografie en de Chlamydia Antistof Test.

Broeze, 2012

Prognose

A2

EBRO

Een positieve Chlamydia Antistof Test voorspelt een verlaagde kans op het
optreden van een natuurlijke zwangerschap, ook wanneer er met een
hysterosalpingografie of laparoscopie geen tubapathologie wordt aangetoond.
Keltz, 2013; Coppus, 2011

Overwegingen
Tubatesten zijn vaak het sluitstuk van het orienterend fertiliteit onderzoek. De testen zijn
invasief en ongemakkelijk, niet zonder gezondheidsrisico’s en kosten geld. Omdat deze testen
belastend zijn is het wenselijk het aantal onnodig invasieve testen te beperken.
Tubapathologie kan onderscheiden worden in afwijkende, doch doorgankelijke tubae,
enkelzijdige tuba-occlusie en dubbelzijdige proximale dan wel distale tuba-occlusie. Een
tekortkoming in de studies naar tubapathologie is dat geen eenduidige definitie van de
verschillende types tubapathologie wordt gegeven. Gezien enkel dubbelzijdige tubapathologie
de prognose op natuurlijke zwangerschap verlaagt bij vrouwen, (Verhoeve et al., 2011), wordt
alleen deze vorm van tubapathologie door de werkgroep beschouwd als klinisch relevant.
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Anamnese
Uit de anamnese kunnen reeds factoren naar voren komen die gepaard gaan met een verhoogd
risico op tubapathologie (Luttjeboer et al., 2009, Coppus et al., 2007). Door gebruik te maken
van deze anamnestische gegevens in een prognostisch model kan goed onderscheid worden
gemaakt tussen patienten met een laag risico en verhoogd risico op tubapathologie maar vooral
ook tussen patienten met een verhoogd risico op bilaterale tubapathologie (Coppus et al., 2007).

CAT
In een IPD-analyse wordt aangetoond dat toevoeging van de CAT-uitslag voorspelling op
bilaterale tubapathologie verhoogt. De sensitiviteit en specificiteit van de CAT voor het
vaststellen van bilaterale tubapathologie bedraagt respectievelijk 66% en 70% (Broeze et al.,
2012). Alhoewel de sensitiviteit en specificiteit relatief laag zijn, is de werkgroep van mening dat
het uitvoeren van de CAT bij standaard oriënterend fertiliteitsonderzoek toegevoegde waarde
heeft, gezien het een relatief goedkope, minimaal invasieve diagnostische test betreft.

Er zijn meerdere assays beschikbaar om de CAT uit te voeren. Uit een recente IPD meta-analyse
(Broeze et al., 2011) is gebleken dat de micro-immunofluorescentie assay het meest accuraat is
om tubapathologie te voorspellen, vergeleken met de immunofluorescentie en de ELISA. Bij deze
studie werd de afkapwaarden van de assays niet specifiek vermeld. De meest gehanteerde
afkapwaarden zijn 1:1 voor de ELISA en 1:32 voor de MIF en IF. Er dient rekening mee te worden
gehouden dat bij het veranderen van de afkapwaarde, ook de diagnostische eigenschappen van
een CAT zullen veranderen. Bijvoorbeeld, bij een afkapwaarden van 1:64 zal de test minder foutpositieven aantonen maar ook meer fout-negatieven; de sensitiviteit zal dus stijgen maar de
specificiteit zal dalen.

Volgens Coppus et al., 2011 voorspelt een positieve CAT een verlaagde kans op natuurlijke
zwangerschap, ook bij doorgankelijke tubae. In deze studie was de follow-up tijd 12 maanden,
maar werd wegens differential bias (in de ene groep vielen meer mensen uit door censoring dan
in de andere) de follow-up geanalyseerd tot 9 maanden. Hoewel deze aangepaste analyse een
deel van de mogelijk bias ondervangt, zou residuele bias kunnen leiden tot een overschatting
van het daadwerkelijke effect.

Kennishiaten:
Meer kennis is nodig over de prognostische waarde van een positieve CAT op natuurlijke
zwangerschap.
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Hoofdstuk 12: Hysterosalpingografie

Format Uitgangsvraag / module voor richtlijnendatabase
Leeswijzer:
Onderstaande tabellen en kopjes worden ingevuld per module (pagina 1-3). De tekst die vermeld
wordt onder de zwarte kopjes kan automatisch worden geupload in de richtlijnendatabase
(www.richtlijnendatabase.nl). Referenties, kennishiaten, indicatoren en/of andere bijlagen
worden separaat geupload. Pagina 4 en verder betreffen de kopjes die per richtlijn kunnen
worden ingevuld, per module kan afgeweken worden.

Algemene gegevens
Korte titel
Volledige titel

Hysterosalpingografie
Hysterosalpingografie:
diagnostische
waarde
prognose

en

Uitgangsvraag

Welke waarde/plaats heeft de hysterosalpingografie binnen het oriënterend fertiliteits
onderzoek?
Aanbevelingen

Maak onderscheid tussen laag en hoog risico patiënten voor tubapathologie (positieve CAT of een
anamnese met een doorgemaakt SOA/“pelvic inflammatory disease” of chirurgie in het kleine
bekken bij het selecteren van patiënten voor een diagnostische hysterosalpingografie.
Voer alleen een diagnostische hysterosalpingografie uit binnen het oriënterend
fertiliteitsonderzoek bij patienten met een hoog risico op tubapathologie, gegeven zijn lage
sensitiviteit.
Overweeg direkt een diagnostische laparoscopie als uit de anamnese sprake blijkt te zijn van
gecompliceerde buikoperaties, intraabdominale ontstekingen of endometriose of als klinisch
sprake lijkt te zijn van ernstige endometriosis externa of echografisch zichtbare hydrosalpingen.
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Inleiding

Tubatesten zijn vaak het sluitstuk van het orienterend fertiliteit onderzoek. De testen zijn
invasief en ongemakkelijk, niet zonder gezondheidsrisico’s en kosten geld. Omdat deze testen
belastend zijn is het wenselijk het aantal onnodig invasieve testen te beperken.
In hoofdstuk 11 werd reeds de waarde van de CAT besproken als screenende test voor de kans
op tubapathologie. Het is het onduidelijk welke van de vervolgtesten bij een voorafgaand
positief screenend testresultaat moet plaatsvinden en in welke volgorde. Tevens is onduidelijk of
er nog plek is voor een standaard HSG of diagnostische laparascopie binnen het OFO.
In dit hoofdstuk wordt de plaats van het HSG afgezet tegen de diagnostische laparascopie binnen
het OFO besproken.

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende vraagstelling:
1. Is de HSG van diagnostische waarde voor het stellen van de diagnose bilaterale tuba
afwijkingen?
P (welke patiëntcategorie) :
I (welke interventie):
C (welke comparison):
O (welke uitkomstmaten):

Subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft
en de man een normale semenkwaliteit heeft)
HSG
diagnostische laparoscopie
sensitiviteit, specificiteit, area under curve, goodness of fit

2. Is de HSG van prognostische waarde voor het bepalen van de kans op natuurlijke
zwangerschap?
P (welke patiëntcategorie) :
I (welke interventie):
C (welke comparison):
O (welke uitkomstmaten):

Subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft
en de man een normale semenkwaliteit heeft)
afwijkende HSG
normale HSG
kans op een spontane zwangerschap

Relevante uitkomstmaten
Wat betreft de diagnostische vraagstelling: de werkgroep achtte sensitiviteit een kritieke
uitkomstmaat en specificiteit en area under the curve belangrijke uitkomstmaten voor de
besluitvorming.
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Wat betreft de prognostische vraagstelling: de werkgroep achtte natuurlijke zwangerschap een
kritieke uitkomstmaat en bilaterale tuba-occlusie een belangrijke uitkomstmaat voor de
besluitvorming.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies
of ander vergelijkend onderzoek vanaf 2010. De zoekverantwoording is weergegeven onder het
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 114 treffers op. Studies werden
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:
- systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander
vergelijkend onderzoek.
- waarin de prognostische danwel diagnostische waarde van de HSG werd bestudeerd voor
bilaterale ondoorgankelijkheid tubae of kans op natuurlijke zwangerschap.
- bij subfertiele paren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft en de man een normale
semenkwaliteit heeft (VCM hebben boven 10 miljoen)).
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 21 studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens zestien studies geëxcludeerd (zie
exclusietabel) en vijf studies definitief geselecteerd.

Resultaten
Vijf onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken
en -resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De evidencetabellen en beoordeling van
individuele studiekwaliteit zijn opgenomen onder het tabblad Onderbouwing.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Er werden vijf studies geïncludeerd die aan de inclusiecriteria van de HSG-vraag voldeden: twee
IPD meta-analyses (Broeze, 2012; Broeze, 2011), een meta-analyse (Maheux-Lacroix, 2014), een
observationele studie (Verhoeve, 2011) en een cross-sectionele studie (Malik, 2014).
Broeze, 2012 beschrijft in een IPD meta-analyse de voorspellende waarde van de CAT en
hysterosalpingografie (HSG) als aanvulling op andere diagnostische gegevens (uit anamnese). Er
werden in totaal vier studies geïncludeerd met 4883 patiënten. De aanvullende diagnostische
gegevens waren: duur subfertiliteit, aantal zwangerschappen in de voorgeschiedenis, een
voorgeschiedenis van pelvic inflammatory disease (PID), chirurgie in het kleine bekken of
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chlamydia infectie. De referentietest was diagnostische laparoscopie. Opvallend was dat in drie
van de vier studies het risico op verificatie bias hoog was.
Broeze (2011) is een IPD meta-analyse die de sensitiviteit en specificiteit van de HSG probeert te
schatten. Er werden zeven studies geïncludeerd met in totaal 4521 patiënten. Een diagnostische
laparoscopie werd gebruikt als gouden standaard. Opvallend was dat in vijf van de zeven studies
partiële en differentiële verificatie bias waarschijnlijk was.
Maheux-Lacroix (2014) beschrijft een systematische review en meta-analyse waarin de
accuratesse van de sonosalpingografie (sono-HSG) wordt bestudeerd en vergeleken met de
standaard HSG. Er werden 28 studies met in totaal 1551 vrouwen geïncludeerd. In negen van
deze studies (n=582) werden de sono-HSG en de HSG direct met elkaar vergeleken. Een
diagnostische laparoscopie werd gebruikt als de gouden standaard. Analyse vond plaats per tuba
en niet per vrouw. Er waren grote verschillen in methodologische kwaliteit van de geïncludeerde
studies. Daarnaast is het bij deze meta-analyse niet duidelijk of het om de diagnostische
eigenschappen van de HSG gaat voor het voorspellen van eenzijdige, dubbelzijdige dan wel elke
vorm van tuba-occlusie.
Malik (2014) beschrijft een cross-sectionele studie waarin de effectiviteit van sono-HSG met de
HSG wordt vergeleken. Deze studie werd gepubliceerd na de literatuursearch van MaheuxLacroix et al. (2014) en is daarom niet opgenomen in die meta-analyse. Er werden in deze studie
30 patiënten geïncludeerd die op dag 7 van de menstruele cyclus een sono-HSG ondergingen en
op dag 9 een HSG. Indien een patiënte op een van de twee testen (of op beide testen)
afwijkingen had, onderging zij een diagnostische laparoscopie.
Verhoeve (2011) beschrijft een prospectieve observationele studie waarin de prognostische
capaciteit van HSG en laparoscopie in vrouwen verwezen naar de polikliniek gynaecologie in
verband met subfertiliteit werd bestudeerd. Er werden 3301 vrouwen geïncludeerd, waarvan
2043 alleen een HSG ondergingen, 747 een diagnostische laparoscopie en 511 beide
onderzoeken. vrouwen werden gedurende twaalf maanden gevolgd.

Resultaten
Diagnose
Broeze (2011) beschrijft dat de gepoolde sensitiviteit en specificiteit van de HSG respectievelijk
53% en 87% zijn voor elk type tubapathologie en 46% en 95% voor bilaterale tubapathologie.
Wanneer de HSG wordt uitgevoerd in vrouwen zonder risicofactoren (gedefinieerd als
afwezigheid van PID in de anamnese en een negatieve CAT) daalt de sensitiviteit naar 38%
(versus 61% in de hoog risico groep (gedefinieerd als PID in de anamnese en/of een positieve
CAT)) voor elke type tubapathologie en naar 13% (versus 47% in de hoog-risico groep) voor
bilaterale tubapathologie. De specificiteit blijft hierbij stabiel.
Broeze (2012) beschrijft dat de patiënteigenschappen alleen een AUC waarde van 0.63 (95% CI:
0.60 – 0.66) geeft voor de voorspelling dubbelzijdige tubapathologie. Voor dubbelzijdige
tubapathologie is de gepoolde sensitiviteit van HSG 0.60 (95% CI: 0.50 – 0.71) en gepoolde
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specificiteit 0.91 (95% CI: 0.89 – 0.93) en voor de CAT 0.66 (95% CI: 0.59-0.72) respectievelijk
0.70 (95% CI: 0.68-0.73). Wanneer HSG of CAT aan het model worden toegevoegd stijgt de AUC
significant naar 0.72 (p < 0.001). Wanneer zowel CAT als HSG aan het model worden toegevoegd
leidt dit tot de hoogste AUC: 0.76 (95% CI: 0.74 – 0.79, p = 0.10).
Maheux-Lacroix (2014) beschrijft dat in de studies waar de sono-HSG met de HSG werd
vergeleken de gepoolde sensitiviteit en specificiteit van de HSG 0.94 (95% CI: 0.74 – 0.99) en
0.92 (95% CI: 0.87 – 0.95) zijn. Analyse vond plaats per tuba en niet per patiënt. Er werd geen
onderscheid gemaakt in enkelzijdige, dubbelzijdige tubapathologie of proximale of distale tubaocclusie.
Malik (2014) beschrijft dat van de dertig patiënten vijf afwijkende resultaten hadden op de HSG,
waarvan uiteindelijk vier bij diagnostische laparoscopie bilaterale tuba-occlusie bleken te
hebben. De HSG heeft een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 92% en 100%.
Wanneer enkel de dubbelzijdige tuba-occlusie wordt meegenomen is de sensitiviteit van de HSG
80% en de specificiteit 100%.

Prognose
Verhoeve (2011) beschrijft dat bij de patiënten waarbij op het HSG unilaterale tuba-occlusie
werd geconstateerd de Fecundity Rate Ratio (FRR) 0.81 (95% CI: 0.59 – 1.1) was. Wanneer bij de
diagnostische laparoscopie unilaterale tuba-occlusie werd gezien was de FRR 0.85 (95% CI: 0.47
– 1.52). Wanneer bij het HSG dubbelzijdige tuba-occlusie werd geconstateerd was de FRR 0.28
(95% CI: 0.13 – 0.59) en wanneer dit bij de diagnostische laparoscopie werd gezien was de FRR
0.24 (95% CI: 0.11 – 0.54).

Conclusies
Diagnose
Hysterosalpingografie heeft aanvullende diagnostische waarde bovenop de patiënt
karakteristieken voor het vaststellen van bilaterale tubapathologie.
A1

EBRO

Wanneer gegevens uit de voorgeschiedenis van de patiënte worden gecombineerd
met de uitkomsten van het hysterosalpingogram en de Chlamydia Antistof Test
geeft dit de beste diagnostische waarde voor het voorspellen van bilaterale tubapathologie.

Broeze, 2012
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De gepoolde sensitiviteit en specificiteit van de hysterosalpingografie zijn
respectievelijk 46% en 95% voor bilaterale tubapathologie.
A1

EBRO

Wanneer hysterosalpingografie in vrouwen zonder risicofactoren wordt uitgevoerd
daalt de sensitiviteit van deze test terwijl de specificiteit stabiel blijft.

Broeze, 2011

Prognose
Vrouwen, die onderdeel zijn van een subfertiel paar met een dubbelzijdig
afwijkend hysterosalpingogram hebben een zeer lage kans op natuurlijke
zwangerschap in vergelijking met vrouwen die onderdeel zijn van een subfertiel
paar zonder afwijkingen op het hysterosalpingogram.

A2

EBRO

Vrouwen, die onderdeel zijn van een subfertiel paar, met een enkelzijdig afwijkend
hysterosalpingogram hebben een vergelijkbare kans op natuurlijke zwangerschap
als vrouwen, die onderdeel zijn van een subfertiel paar, zonder afwijkingen op het
hysterosalpingogram.

De voorspellende waarde van hysterosalpingografie is vergelijkbaar met die van
laparoscopie voor de kans op natuurlijke zwangerschap.

Verhoeve , 2011
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Overwegingen

Tubapathologie kan onderscheiden worden in afwijkende, doch doorgankelijke tubae,
enkelzijdige tuba-occlusie en dubbelzijdige proximale dan wel distale tuba-occlusie. Omdat enkel
dubbelzijdige tubapathologie de prognose op natuurlijke zwangerschap verlaagt in vrouwen
(Verhoeve, 2011) wordt alleen deze vorm van tubapathologie door de werkgroep beschouwd als
klinisch relevant.
Opvallend is dat van de geïncludeerde studies alleen Broeze et al.,2011 en Broeze et al., 2012
specifiek de diagnostische waarde van de HSG voor dubbelzijdige tubapathologie beschrijven.
Hoewel de studie van Maheux-Lacroix et al., 2014, laat zien dat de sensitiviteit en specificiteit
van sono-HSG en HSG overeenkomen wordt niet duidelijk wat de diagnostische waarde van
sono-HSG is op enkel- of dubbelzijdige of elke vorm van tuba-occlusie. Malik ( Malik et al., 2014)
beschrijft niet specifiek de diagnostische waarde van de sono-HSG voor dubbelzijdige tubaocclusie, maar de sensitiviteit en specificiteit hiervoor zijn wel af te leiden uit de tekst. Een
voordeel van sono-HSG is dat gelijk de ovaria en het myometrium kunnen worden beoordeeld
en dat er geen stralingsbelasting voor de patiënt is.

Hysterosalpingografie is een aanvullend onderzoek met een relatief lage sensitiviteit en hoge
specificiteit. Dit betekent dat in een populatie waarin de prevalentie van dubbelzijdige tubapathologie laag is er relatief veel fout-positieve uitslagen zullen zijn. Gezien de volgende stap na
een afwijkende HSG een diagnostische laparoscopie is, zou het gebruik van deze test in een
populatie met een lage prevalentie van dubbelzijdige tubapathologie leiden tot relatief veel
onnodige operatieve ingrepen, die invasief en kostbaar zijn. De sensitiviteit van de test stijgt,
wanneer deze in een populatie met een verhoogd risico (PID, SOA, of bekkenchirurgie in de
anamnese en/of een positieve CAT) op tubapathologie wordt toegepast. Daartegenover staat
dat de specificiteit van de HSG hoog blijft (Broeze et al.,2012). De IPD analyse van Broeze laat
zien dat de combinatie van patienten karakteristieken, de CAT uitslag en het HSG het beste de
aanwezigheid van bilaterale tubapathologie voorspellen (Broeze et al., 2012).

Laparoscopie
Laparoscopie wordt in het algemeen als de gouden standaard of referentietest gebruikt. De test
is invasief en duur ten opzichte van andere tubatesten. Het voordeel van de laparoscopie is dat
de procedure zeer geschikt is om tubaafwjjkingen zoals adhesies ten gevolge van infecties,
eerdere chirurgie of endometriosis te beoordelen. Daarnaast kan de procedure worden
gecombineerd met operatieve ingrepen. De werkgroep is van mening dat laparoscopie geen
standaard onderzoek behoort te zijn in het OFO. Laparoscopie is geen betere voorspeller dan
HSG voor natuurlijke conceptie (Verhoeve et al., 2011) en een gerandomiseerd onderzoek uit
2005 liet geen aanvullende waarde zien van een diagnostische laparoscopie na een normaal HSG
met betrekking tot beleid voor behandeling en zwangerschapsuitkomst (Tanahatoe et al. 2005).
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Een nadeel om geen laparoscopie uit te voeren is dat andere oorzaken voor tubapathologie zoals
milde endometriosis niet gediagnosticeerd en niet behandeld worden. In een cohort studie werd
in de helft van de subfertiele studiepopulatie endometriosis geconstateerd. Echter > 90% van
deze bevindingen werd geclassificeerd als rAFS stadium I of II, waarvan de effectiviteit van de
behandeling nog steeds ter discussie staat (Den Hartog et al., 2008). Bij patienten met een
verdenking op ernstige endometriosis (ESHRE richtlijn endometriosis) of echografisch zichtbare
hydrosalpingen rechtvaardigen de direkte keuze voor een diagnostische laparoscopie.

Aangaande de kosteneffectiviteit, lijkt het vooral kosteneffectief om bij patiënten met een laag
risico op tubapathologie tubatesten niet standaard uit te voeren of deze uit te stellen. Vanaf 39
jarige leeftijd is het kosteneffectiever om geen tubatesten uit te voeren. Als een diagnostische
test wordt uitgevoerd is het kosteneffectiever om eerst een HSG te plannen en het beleid af te
laten hangen van de bevindingen. De uitkomsten van de studie werden niet beïnvloed door
aanwezigheid van milde endometriosis of door de prevalentie van bilaterale tubapathologie
(Verhoeve et al., 2013).

In acht nemende dat de HSG een belastende en invasieve diagnostische test is met een lage
sensitiviteit is de werkgroep van mening dat voor deze test in laag risico patiënten (geen PID in
de anamnese en een negatieve CAT) geen plaats heeft binnen het standaard oriënterend
fertiliteitsonderzoek als het gaat om het diagnosticeren van doorgankelijke tubae. De werkgroep
beveelt wel aan om de HSG uit te voeren in patiënten met een verhoogd risico op
tubapathologie (PID in de anamnese en/of een positieve CAT). Indien de HSG bij deze patiëntes
een afwijkende uitslag geeft, is het uitvoeren van een diagnostische laparoscopie van
aanvullende waarde in het geval van bilaterale proximale occlusie of bij twijfel over de
tubadoorgankelijkheid. Een diagnostische laparoscopie kan direkt worden overwogen als klinisch
sprake lijkt te zijn van ernstige endometriosis externa of echografisch zichtbare hydrosalpingen.
De procedure kan dan worden gecombineerd met een therapeutische ingreep, echter dit valt
buiten de scope van deze richtlijn.

Kennishiaten:
Onbekend is of de sono-HSG de HSG kan vervangen.
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Hoofdstuk 13: Implementatie

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de methodische aanpak bij het implementeren van
de richtlijn ‘Oriënterend Fertiliteitsonderzoek (OFO)’. Onder implementatie verstaan we ‘een
geheel van doelgerichte, samenhangende activiteiten om de invoering van een bepaalde
werkwijze of product te bewerkstelligen of een bepaalde verandering op gang te brengen’. In
ons implementatieplan onderscheiden we drie fasen waarin implementatie een rol speelt.
Iedere fase vraagt haar eigen doelgerichte activiteiten om de invoering in de dagelijkse praktijk
te bevorderen.
In de eerste fase, de ontwikkeling van de richtlijn, zijn activiteiten uitgevoerd om te garanderen
dat er vanaf het begin rekening wordt gehouden met u, de doelgroep of eindgebruikers. In deze
fase staat het ‘implementatie klaar’ maken van de richtlijn centraal.
In de tweede fase, de verspreiding van de richtlijn, zijn activiteiten uitgevoerd om te garanderen
dat u en alle leden van de doelgroep, dus alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor
paren met een vruchtbaarheidsstoornis, daadwerkelijk geïnformeerd worden over de nieuwe
richtlijn.
In de derde fase, de implementatie van de richtlijn in de dagelijkse praktijk, staat de
systematische aanpak centraal om tot een set van potentieel succesvolle activiteiten voor
implementatie te komen. Hier worden activiteiten beschreven die door uzelf, als lid van de
doelgroep, zouden kunnen worden uitgevoerd om te garanderen dat op locatie de richtlijn
succesvol wordt geïmplementeerd.
De ontwikkeling van de richtlijn
Tijdens het ontwikkelproces is reeds aandacht besteed aan het implementatieklaar maken van
de richtlijn. Hiertoe zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Om als professional volgens de
richtlijn te kunnen werken, is het noodzakelijk dat alle aanbevelingen helder omschreven zijn en
geen ruimte laten voor andere of meervoudige interpretatie. Daarom zijn alle aanbevelingen
door KiMS getoetst op helderheid. Hiertoe zijn alle aanbevelingen in een actieve
werkwoordsvorm geformuleerd. Daarnaast is de richtlijn ontwikkeld conform het richtlijnen 2.0
concept van onze beroepsvereniging. Bovendien is de richtlijn is ontwikkeld met de AGREEcriteria als uitgangspunt. Het AGREE instrument is een algemeen hulpmiddel voor richtlijnmakers
en –gebruikers dat een raamwerk biedt om de kwaliteit van richtlijnen te beoordelen. Het
instrument beoordeelt de kans dat een richtlijn zijn gewenste doel zal halen. Achterliggende
gedachte hierbij is dat een richtlijn die voldoet aan de AGREE criteria a priori grotere kansen
heeft op succesvolle implementatie.
Uitgaande van de AGREE criteria is een richtlijn beter implementeerbaar indien de opstellers een
praktische vertaalslag maken naar de organisatie. In eerste instantie heeft gezien de veelheid
aan richtlijnen met betrekking tot dit onderwerp een inventarisatie plaatsgevonden van de
knelpunten in het huidige beleid. Vervolgens heeft de werkgroep voorafgaand aan het opstellen
van heldere aanbevelingen met betrekking tot deze organisatie een oriëntatie plaats gevonden
binnen alle betrokken beroepsgroepen die met deze richtlijn te maken zouden kunnen krijgen.
Ook aan hen is deze knelpunten analyse voorgelegd en zij steunden dit uitgangsdocument.
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Een tweede aandachtpunt betreft de in AGREE aanbevolen ontwikkeling van indicatoren. Om te
kunnen monitoren in hoeverre de richtlijn uiteindelijk is geïmplementeerd, zijn indicatoren
ontwikkeld. De indicatoren set bestaat uit zowel interne als externe indicatoren.
Een derde aandachtspunt betreft de ontwikkeling van hulpmiddelen zoals een
samenvattingskaart, stroomschema’s en een e-learning programma. Deze hulpmiddelen
bevorderen het gebruik van de richtlijn in de praktijk. De volgende hulpmiddelen zijn (deels)
ontwikkeld tijdens het richtlijn ontwikkeltraject:
- Stroomschema voor Oriënterend Fertiliteitsonderzoek (OFO)
- Indicatorenset
Verder kan aan de volgende hulpmiddelen worden gedacht, de ontwikkeling daarvan heeft deels
plaatsgevonden maar valt buiten dit ontwikkeltraject:
- Kleine kaartjes met samenvatting van de richtlijn bijvoorbeeld voor in de borstzak
- PDA-versie van de richtlijn
- Patiëntenversie
- Patiënten folder
- Een universeel toepasbare digitale spreadsheet voor indicatoren
Om een goed draagvlak onder de gebruikers of doelgroep te garanderen, zijn alle betrokken
beroepsverenigingen gevraagd om de richtlijn, voordat deze verspreid wordt, ter autorisatie dan
wel legitimatie voor te leggen aan hun achterban.
De verspreiding van de richtlijn en de ontwikkelde hulpmiddelen
Het verspreiden van de richtlijn en haar hulpmiddelen onder de doelgroep is een tweede
belangrijke stap voor de succesvolle implementatie van deze richtlijn. Alle professionals die
betrokken zijn bij de zorg voor paren met een vruchtbaarheidsstoornis dienen daadwerkelijk
geïnformeerd te worden over de nieuwe richtlijn en bijgeleverde hulpmiddelen.
De richtlijn worden daarom via diverse kanalen verspreid onder de doelgroep in Nederland:
De richtlijn worden aangeboden aan alle verenigingen van de disciplines die hebben meegewerkt
aan de totstandkoming van de richtlijn. Hen wordt nadrukkelijk gevraagd hun leden te
attenderen op het verschijnen van de nieuwe richtlijn.
Een digitale versie van de richtlijn wordt in ieder geval aangeboden via de websites van:
a. CBO (www.cbo.nl; onder ‘Overzicht richtlijnen”)
b. NVOG (http://www.nvog.nl)
c. NHG (http:// www.nhg.artsennet.nl)
d. NVU (http://www.nvu.nl)
e. KLEM http://(http://www.embryologen.nl)
f. Freya (http://www.freya.nl)
g. Nederlandse vereniging voor bedrijfsartsen ( https://www.nvab-online.nl)
f. Zorginstituut Nederland (https://www.zorginstituutnederland.nl)
Het houden van lezingen op congressen en symposia. Het publiceren van artikelen.
Een andere belangrijk hulpmiddel is de ontwikkelde indicatoren set (intern en extern). Samen
met de gegevens die jaarlijks worden aangeleverd betreffende de uitkomsten van geassisteerde
voortplanting zouden deze indicatoren landelijk geïnventariseerd kunnen worden.
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De implementatie van de richtlijn in de dagelijkse praktijk
Richtlijnen die ontwikkeld en verspreid zijn, vinden meestal niet vanzelf hun weg in de dagelijkse
praktijk. Het verstrekken van informatie –dat wil zeggen het enkel verspreiden van de richtlijn
met aanbevelingen omtrent ‘goede’ zorg voor paren met vruchtbaarheidsstoornissen – volstaat
over het algemeen niet om haar toepassing in de dagelijkse praktijk te garanderen. Het
implementeren van vernieuwingen doorloopt een aantal fasen. Het gaat om de fasen van
oriëntatie, inzicht, acceptatie, veranderen en behoud van veranderen. In al deze fasen spelen
allerlei bevorderende en belemmerende factoren een rol die bepalen of de in de richtlijn
beschreven zorg zal worden verleend of niet. Een systematische aanpak en goed geplande
implementatieactiviteiten zijn dan ook meestal noodzakelijk om gebruik in de praktijk te
waarborgen. Grol & Wensing (2006) beschrijven een model voor het implementeren van
vernieuwingen, waarbij een implementatiestrategie gebaseerd is op de belemmeringen voor
richtlijntoepassing in de praktijk. Het model beschrijft stappen die doorlopen moeten worden
voor een systematische aanpak van implementatie van de richtlijn. Een systematische aanpak
voor implementatie vergroot de kans dat de richtlijn daadwerkelijk toegepast wordt in de
dagelijkse praktijk.
A. Op basis van studies naar implementatie wordt geadviseerd om de implementatiestrategie af
te stemmen op een voorafgaande knelpuntenanalyse (de diagnostische fase). Deze analyse
verkent welke aspecten van de zorg het meest voor verbetering in aanmerking komen als welke
factoren ‘het werken volgens de richtlijn’ beïnvloeden. Een belangrijke eerste stap om tot een
strategie te komen is het bepalen van de mate waarin reeds volgens de richtlijn wordt gewerkt.
Dit heeft plaatsgevonden middels een invitational conference waarbij alle belanghebbenden zijn
uitgenodigd en waarbij deze knelpunten analyse uitgebreid gepresenteerd en besproken werd
en daar waar nodig op instigatie van de belanghebbenden aangepast is. Dit document vormde
het uitgangspunt voor de huidige richtlijn. Hoewel harde meetbare en uniforme indicatoren
OFO toentertijd ontbraken leek het erop dat het OFO oude stijl door de meeste
beroepsbeoefenaren redelijk goed gevolgd werd. Ook hebben we na het gereed komen van de
OFO richtlijn een SWOT analyse verricht om te komen tot een definitie van factoren die de
implementatie van de richtlijn kunnen beïnvloeden. Deze zijn samengevat in de bijgevoegde
implementatie tabel. De werkgroep heeft per aanbeveling de volgende punten geïnventariseerd:
Het normatieve aspect, de tijdslijn die nodig is om dit doel te bereiken, de te verwachten
barrières om dit doel te bereiken. Daarnaast hebben we getracht te omschrijven wie er actie
moet ondernemen om deze barrières te beslechten en wat de impact op het zorgbudget is en zo
ja, voor wiens rekening dit komt. Tenslotte heeft de werkgroep overwogen of het noodzakelijk is
om een budget impact analyse uit te voeren maar gezien de reeds aanwezige literatuur leek dat
op dit moment niets toe te voegen aan de nieuwe richtlijn.
De geïdentificeerde factoren kunnen betrekking hebben op de richtlijn zelf, op degenen die de
vernieuwing moeten toepassen en op hun sociale of hun organisatorische context. Een strategie
gericht op die aspecten van zorg die verbeterd moeten worden en die kansen uitbuit en
belemmeringen wegneemt, sluit naadloos aan bij de situatie waarin de richtlijn wordt
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geïmplementeerd. Op basis van deze analyse wordt een keuze gemaakt voor de toepassing van
hierop toegesneden implementatieactiviteiten.
Tenslotte is het van belang dat de aanpak wordt geëvalueerd aan de hand van gestelde doelen
en zo nodig wordt aangepast (de evaluatiefase). Naast maatwerk is dus ook een methodische
aanpak van analyseren, plannen en uitvoeren van belang.

Te ondernemen acties door verschillende stakeholders
NVOG
 Bekend maken van de richtlijn onder de leden van de NVOG middels sessie tijdens
gynaecongres.
 Artikel over deze richtlijn in het NTOG.
 Ontwikkelen van gerichte bijscholing voor aanbevelingen.
 Opnemen van de aanbevelingen in de opleiding van gynaecologen.
 Ontwikkelen en aanpassen van patiënte informatie.
 Aanpassen van aanverwante richtlijnen, ook buiten NVOG.
 Afstemming met NHG, NVU, KLEM, Nederlandse vereniging voor bedrijfsartsen, Freya,
vereniging fertiliteitsartsen, CBO en Zorginstituut Nederland.
 Meenemen van aanbevelingen tijdens de visitatie, welke reeds uitgevoerd wordt.
 Verder uitbouwen van registratie van de aanbevelingen, soortgelijk als de registratie van
resultaten geassisteerde voortplanting.
 Opstarten van het modulair onderhoud van de richtlijn.
Lokale maatschappen ziekenhuizen
 Het bespreken van de richtlijn en het implementatieplan in de maatschaps- of
vakgroepsvergadering.
 Invoeren van de aanbevelingen en bijbehorende acties.
 Het volgen van de bijscholing over deze richtlijn.
 Aanpassen lokale patiënte informatie op grond van de materialen die door de NVOG
beschikbaar gesteld zullen worden.
 Afspraken maken met maatschap/vakgroep urologie over aanbevelingen OFO.
 Afspraken maken met de klinisch embryologen over de aanbevelingen.
Stakeholders
Er worden geen grote problemen verwacht ten aanzien van de financiering van het OFO. Op dit
punt is er geen directe actie van de zorgverzekeraars vereist. De richtlijn sluit aan bij de
Landelijke Netwerk richtlijn subfertiliteit 2010 en is bedoeld voor de 2e en 3e lijns zorg.
Adequate uitvoering vereist ervaring en infrastructuur die in deze setting voldoende
gewaarborgd is en waar op indicatie aanvullend complexer onderzoek wordt uitgevoerd. Een
belangrijk aspect waarop de huidige richtlijn is gebaseerd betreft risico inschatting en niet altijd
definitieve diagnostiek terwijl op individuele basis daar wel wel noodzaak voor zal zijn. De
zorgverzekeraars dienen voor inkoop van zorg hier rekening mee te houden, alsmede met de
invoeringstermijn van de aabevelingen.
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KIMS
 Toevoegen van richtlijn aan richtlijnendatabase
 Opnemen
van
kennislacunes
in
module

‘aanverwante

producten’.
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Aanbeveling

Tijdspad voor
Verwacht effect
implementatie: op kosten
<1 jaar,
1-3 jaar of
>3 jaar
< 1 jaar

Vraag in de anamnese van
het subfertiele paar minimaal
naar:

leeftijd
duur subfertiliteit
cyclusanamnese
eerdere
zwangerschappen

geen

Randvoorwaarden
voor
implementatie
(binnen
aangegeven
tijdspad)
geen

Mogelijke
Te ondernemen Verantwoordelijken Overige
barrières voor acties voor
voor acties3
opmerkingen
1
2
implementatie implementatie

Tijdsgebrek
tijdens consult

Verspreiding
richtlijn

NVOG
Opleiders

Geen kennis
van de richtlijn

Items
verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)

Fertiliteitsartsen

Geen,
anamnese is
reeds GCP
en
kostenloos

Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen

seksuele anamnese
intoxicaties
algemene
voorgeschiedenis
seksueel
overdraagbare aandoening in
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de voorgeschiedenis
mogelijke pathologie
in het kleine bekken
medicatiegebruik en
inname foliumzuur

Vraag als toevoeging naar:

mogelijke oorzaken
verminderde zaadkwaliteit
familie anamnese
psychologische
draagkracht
socio-economische
status
beroep en/of hoogst
genoten opleiding
obstetrische
voorgeschiedenis
Algemeen

Lichamelijk

< 1 jaar

geen

geen

Tijdsgebrek

Verspreiding

NVOG

ALO en SLO
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Onderzoek (ALO) en Specieel
Lichamelijk Onderzoek (SLO)
bij de vrouw
 Meet
lengte
en
gewicht bij vrouw
(berekenen
Body
Mass Index =BMI)
 aak
een
inschatting van de
secundaire
geslachtskenmerk
en volgens de
Tanner stadia
 Onderzoek
het
abdomen
middels
inspectie en palpatie
 Beoordeel
de
genitalia
externa
middels inspectie
 Beoordeel
de
genitalia
interna
middels
speculum
onderzoek, vaginaal
toucher en, zo nodig,
vaginaal-rectaal
toucher.
Voer geen routinematig

tijdens consult

richtlijn
Opleiders

Geen kennis
van de richtlijn

Items
verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)

is reeds GCP
en
kostenloos

Fertiliteitsartsen

Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen

< 1 jaar

geen

geen

Geen kennis

Verspreiding

NVOG

Geen, SLO bij
93

andrologisch onderzoek uit
bij mannen met een
normospermie

Voer bij een normale uitslag
(cf. de WHO criteria) van de
semenanalyse geen verdere
semenanalyses uit.

van de richtlijn

richtlijn
Opleiders
Items
verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)

< 1 jaar

geen

geen

Geen kennis
van de richtlijn

Fertiliteitsartsen

Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in

de man is
reeds GCP
en
kostenloos

Geen, SLO bij
de man is
reeds GCP
en
kostenloos

LSFD (staan er
reeds in)

Voer bij een afwijkende
uitslag van de semenanalyse
na 2- 3 maanden opnieuw

< 1 jaar

geen

geen

Tijdsgebrek
Ongeduld van

Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
richtlijn
Opleiders

Geen, SLO bij
de man is
reeds GCP
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een semenanalyse uit. Indien
ook deze uitslag afwijkend is
dient er verder onderzoek
van de man plaats te vinden.

Voer geen Anti-Müllerse
hormoon bepaling uit als
routinematig onderdeel van
het OFO.

Voer geen antrale follikel
count uit als routinematig
onderdeel van het OFO.

het paar
Geen kennis
van de richtlijn

1-3 jaar

1-3 jaar

kostenbesparing

kostenbesparing

Verspreiding van
de richtlijn

Verspreiding van
de richtlijn

Gebrek aan
duidelijk
inzicht over
beschikbare
informatie
(overschatting
van
diagnostische
waarde van de
test)

Gebrek aan
duidelijk
inzicht over
beschikbare

Items
verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)

Fertiliteitsartsen

en
kostenloos

Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
van de richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)
Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
van de richtlijn
Opleiders
Items
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informatie
(overschatting
van
diagnostische
waarde van de
test)

Voer de postcoïtum test niet
routinematig uit in het OFO.

Voer de Chlamydia Antistof
Test uit als standaard
onderdeel van het OFO.

< 1 jaar

< 1 jaar

kostenbesparing

geen

geen

geen

Geen kennis
van de richtlijn

Geen kennis
van de richtlijn

verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)

Fertiliteitsartsen

Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)
Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in

Geen, PCT
uitvoeren is
kostenloos

geen

LSFD (staan er
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reeds in)

Voer tubadiagnostiek uit als
de Chlamydia Antsitof Test
positief is.

< 1 jaar

Voer geen Chlamydia Antistof < 1 jaar
Test uit als er al een HSG is
verricht.

geen

geen

Kostenbesparing geen

Geen kennis
van de richtlijn

Geen kennis
van de richtlijn

Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)
Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in

geen

geen

LSFD (staan er
reeds in)
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Voer de HSG, gegeven zijn < 1jaar
lage
sensitiviteit,
niet
routinematig uit binnen het
OFO

Kostenbesparing geen

Geen kennis
van de richtlijn

Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in

geen

LSFD (staan er
reeds in)

Maak onderscheid tussen < 1jaar
laag en hoog risico patiënten
voor tubapathologie bij het
selecteren van patiënten
voor een HSG

Kostenbesparing geen

Geen kennis
van de richtlijn
Ongeduld bij
paren

Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)

geen

Meenemen
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Voer de HSG wel uit bij < 1jaar
patiënten met een verhoogd
risico op tubapathologie (een
voorgeschiedenis van “pelvic
inflammatory
disease”,
chirurgie in het kleine bekken
of een positieve Chlamydia
Antistof Test) .

Counsel paren t.a.v. hun < 1jaar
natuurlijke
zwangerschap
kansen mede op basis van de
bevindingen bij tubadiagnostiek.

geen

geen

Kostenbesparing geen

Geen kennis
van de richtlijn

Geen kennis
van de richtlijn
Ongeduld bij
paren

tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)
Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in

geen

geen

LSFD (staan er
reeds in)
Meenemen
tijdens
onderwijs
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Voer geen inhibine bepaling
uit als routinematig
onderdeel van het
oriënterend
fertiliteitsonderzoek.

Voer geen follikel
stimulerend hormoon
bepaling uit als routinematig
onderdeel van het
oriënterend
fertiliteitsonderzoek.

1-3 jaar

1-3 jaar

kostenbesparing

kostenbesparing

Verspreiding van
de richtlijn

Verspreiding van
de richtlijn

Gebrek aan
duidelijk
inzicht over
beschikbare
informatie
(overschatting
van
diagnostische
waarde van de
test)

Gebrek aan
duidelijk
inzicht over
beschikbare
informatie
(overschatting
van
diagnostische
waarde van de
test)

dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
van de richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)
Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
Verspreiding
NVOG
van de richtlijn
Opleiders
Items
Fertiliteitsartsen
verwerken in

geen

geen

LSFD (staan er
reeds in)
Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen
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Voer geen ovulatiedetectie
testen uit als onderdeel van
het oriënterend
fertiliteitsonderzoek bij
vrouwen van een subfertiel
paar bij wie de menstruele
cyclus regelmatig is.

1-3 jaar

kostenbesparing

Verspreiding van
de richtlijn

Gebrek aan
duidelijk
inzicht over
beschikbare
informatie
(overschatting
van
diagnostische
waarde van de
test)

Verspreiding
van de richtlijn
Items

NVOG

verwerken in
LSFD (staan er
reeds in)

Fertiliteitsartsen

geen

Opleiders

Meenemen
tijdens
onderwijs
dagen AIOS en
fertiliteitsartsen

101

Referenties
(1) Plas M, Wensing M. Begrippenkader voor implementatiestrategieën en beïnvloedende
factoren bij
implementatie in de gezondheidszorg. Nijmegen: UMC St Radboud, Afdeling Kwaliteit van zorg
(WOK);
2006.
(2) The AGREE Collaboration. Appraisel of Guidelines Research & Evaluation. Instrument voor
beoordeling
van richtlijnen. www agreecollaboration org/pdf/nl pdf [ 2001 [cited 2008 Nov. 28];
(3) Grol R, Wensing M. Implementatie. Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen:
Elsevier
Gezondheidszorg; 2006.

102

Hoofdstuk 14: Indicatoren
1. Inleiding
In de gezondheidszorg anno 2015 zijn kwaliteit en transparantie belangrijke onderwerpen. Dit is
terug te zien in de ontwikkeling van richtlijnen voor medisch handelen en indicatoren om dit
handelen te kunnen meten. De NVOG verwacht met deze indicatorenset een stimulans te geven
aan professioneel handelen in de gynaecologie en zo te komen tot steeds betere patiëntenzorg.
De indicatorenset is formeel vastgesteld/geautoriseerd door het bestuur van de NVOG op
[datum].
Doel van de indicatorenset
Het doel van de indicatorenset is om inzichtelijk te maken of de aanbevelingen van de richtlijn
Oriënterend Fertiliteitsonderzoek adequaat worden opgevolgd.
Algemene informatie betreffende indicatoren
Meten van kwaliteit
Het primaire doel van kwaliteitsmeting voor medisch specialisten is het verbeteren van kwaliteit
van zorg door het inzichtelijk maken (meten) van uitkomsten, processen, randvoorwaarden en
structuren. Door inzichtelijk te maken hoe de zorg geleverd wordt kunnen aanknopingspunten
voor kwaliteitsverbetering worden geïdentificeerd. Door het aanpakken van deze punten wordt
de kwaliteit van zorg beter. Goede kwaliteit van zorg wordt gedefinieerd als zorg die veilig,
effectief, patiëntgericht, tijdig en efficiënt is en die toegankelijk is voor iedere zorgvrager uit de
bevolking.
Het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten heeft als uitgangspunt continue verbetering en
borging van kwaliteit van zorg. Belangrijke doelstelling is dan ook het realiseren van
verbeteringen door middel van het realiseren van een kwaliteitscyclus. Een geïntegreerd
kwaliteitsbeleid kenmerkt zich door onderlinge samenhang van de verschillende
basisinstrumenten in een kwaliteitscyclus (zie ook figuur 1). Richtlijnen vormen als professionele
standaard de basis voor goede zorg. Op basis van de richtlijnen worden indicatorensets
ontwikkeld. Indicatoren (en kwaliteitsregistraties) helpen de specialist om inzicht te krijgen in de
kwaliteit van het eigen handelen (kwaliteitsmeting). Het gebruik van richtlijnen en indicatoren
wordt gestimuleerd wanneer ze worden ingepast in de methodiek van de kwaliteitsvisitatie.
Anderzijds kan de kwaliteitsvisitatie informatie opleveren over gebieden waarin behoefte is aan
nieuwe richtlijnen of aan ondersteuning bij implementatie van richtlijnen. Tenslotte wordt de
kwaliteitscyclus ook bevorderd wanneer er aandacht besteed wordt aan richtlijnen en
kwaliteitsmeting in bij- en nascholing.
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Figuur 1 Kwaliteitscyclus

Onderbouwing
Idealiter worden indicatoren afgeleid van een bestaande richtlijn of zijn anderszins evidence
based. Dit is echter lang niet altijd mogelijk. In dat geval zal genoegen moeten worden genomen
met de consensus van een aantal deskundigen (expert opinion).
Soorten indicatoren
Indicatoren zijn meetbare elementen van de zorgverlening die een aanwijzing geven over de
mate van kwaliteit van de geleverde zorg (Lawrence et al., 1997)1. Een indicator is dus het
middel waarmee de kwaliteitsmeting wordt uitgevoerd. Het definiëren van een indicator is het
operationaliseren van wat je wilt meten. Om een indicator te gebruiken is informatie nodig en
wordt op basis van deze informatie een berekening gedaan.
Over het algemeen wordt er een indeling gemaakt in drie typen indicatoren, namelijk structuur-,
proces- en uitkomstindicatoren (Donabedian, 1980)2.
Structuurindicatoren geven informatie over de (organisatorische) randvoorwaarden waarbinnen
zorg wordt geleverd. Een voorbeeld van een structuurindicator is ‘De aanwezigheid van een
stroke unit’.
Procesindicatoren geven informatie over de handelingen die binnen een zorgproces worden
uitgevoerd om kwaliteit te leveren. Het kenmerk van procesindicatoren is dat ze direct
beïnvloedbaar zijn: ze meten hoe (vaak) iets is gedaan. Een voorbeeld van een procesindicator is
‘Percentage patiënten met diabetes dat jaarlijks een oogheelkundig onderzoek krijgt’.

1

Lawrence M, Olesen F, et al. Indicators of quality in health care. European Journal of General Practice 1997;3:103-8.
Donabedian A. Explorations in quality assessment and monitoring (vol. I): the definition of quality and approaches to its
assessment. Michigan, Ann Arbor: Health Administration Press, 1980.
2
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Uitkomstindicatoren geven informatie over de uitkomsten van zorgprocessen gemeten op
patiëntniveau. Uitkomstindicatoren zijn van vele factoren afhankelijk en daardoor vaak moeilijk
te herleiden tot kwaliteit van directe patiëntenzorg. Een voorbeeld van een uitkomstindicator is
‘Percentage klinisch geopereerde patiënten met ernstige postoperatieve pijn (VAS/NRS/VRS>7)
op enig moment in de eerste 72 uur postoperatief’.

2. Methodiek
Werkwijze
De projectgroep heeft na het ontwikkelen van de richtlijn Oriënterend Fertiliteitsonderzoek de
aanbevelingen nogmaals doorgelopen en onderwerpen geselecteerd in aanmerking kwamen
voor kwaliteitsverbetering. Het internationaal gevalideerde AIRE instrument3 werd toegepast op
tijdens de ontwikkeling van de indicatoren.
De voorgestelde set indicatoren zouden na 5 jaar kunnen worden herzien of eerder indien de
literatuur daar aanleiding toe geeft.
Resultaat
Het betreft een indicatorenset gemaakt door en voor de gynaecologie. Er is een selectie gemaakt
van de onderwerpen die, naar mening van de projectgroep, het meest relevant zijn en daardoor
de meeste prioriteit hebben. Er is aangesloten bij bestaande richtlijnen voor zover mogelijk.
Daarnaast moesten de indicatoren, direct of indirect, beïnvloedbaar zijn door de beroepsgroep.
Bovendien werd gezocht naar indicatoren die verschillen tussen instellingen kunnen detecteren.
Er is gekozen voor een mix van indicatoren op verschillende kwaliteitsdomeinen, die valide zijn
als maat voor de kwaliteit van zorg. Daarnaast dient er een juiste balans te zijn tussen belang en
administratielast. De gekozen indicatoren zijn betrouwbaar en valide.
Het gaat om een drietal indicatoren die van belang zijn bij de initiële inventarisatie van paren
met vruchtbaarheidsstoornissen. Het gaat dan met name om het uitsluiten van tubapathologie
die bij het instellen van een expectatief beleid het paar zou benadelen in hun
zwangerschapskansen. Omdat chlamydia trachomatis infecties de grootste oorzaak zijn voor uni
dan wel bilaterale tubapathologie is de bepaling van deze antistof titer in het serum (CAT)
gekozen.
3. Implementatie
Hiervoor verwijzen wij naar het hoofdstuk Implementatie.

3

de Koning J, Smulers A, Klazing N. Appraisal of Indicators through research and evaluation (AIRE) Versie 2.0, 2007
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4. Overzicht indicatoren
Er werden 3 indicatoren ontwikkeld; 0 structuurindicator en 3 procesindicatoren en 0
uitkomstindicatoren
De [aantal] indicatoren zijn:

1
2
3

Indicator
Percentage paren bij wie een CAT is gedaan
Percentage vrouwen met een positieve CAT bij wie
een HSG gedaan
Percentage vrouwen met een afwijkend HSG bij wie
een diagnostische laparoscopie is gedaan

Type
procesindicator
procesindicator
procesindicator

In onderstaande paragrafen worden de indicatoren verder uitgewerkt.
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5. Factsheets indicatoren
5.1 Percentage vrouwen bij wie een CAT is gedaan
1. Percentage vrouwen bij wie er een CAT is gedaan
Operationalisatie
Percentage vrouwen bij wie een CAT is gedaan
Teller
Het aantal vrouwen die oriënterend fertiliteitsonderzoek
ondergingen bij wie een CAT is gedaan
Noemer
Het aantal vrouwen die oriënterend fertiliteitsonderzoek
ondergingen
Type indicator
procesindicator
In- en exclusiecriteria Inclusiecriteria:
-patiënten die verwezen zijn naar de polikliniek voor
vruchtbaarheidsstoornissen en die een OFO ondergaan

Kwaliteitsdomein

Meetfrequentie
Verslagjaar

Exclusiecriteria:
-patiënten die bloedonderzoek weigeren. Dit is
gedocumenteerd in het patiëntendossier.
-Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste zorg
gebaseerd op wetenschappelijke kennis.
Eens per 3 maanden
Afgelopen volledig kalenderjaar

Rapportagefrequentie Een keer per jaar.
Toelichting
1. Achtergrond en variatie in zorg
Doel indicator: in hoeverre de implementatie van de minimaal vereiste zorg ook gebeurd.
a) Betere implementatie
b) Maakt onderscheid tussen vrouwen met en zonder verdenking op tubapathologie
Er bestaat ongetwijfeld variatie tussen ziekenhuizen in enerzijds het al dan niet verrichtten van
een CAT dan wel tussen de verschillende testen die hiervoor op de markt zijn. Zodoende kan
deze indicator bijdragen aan het uniformeren van de meetmethode en dus bijdragen aan het
verminderen van ongewenste variatie.
2. Definities
Definities van relevante begrippen uit de indicator.
3. Registreerbaarheid
c) Betrouwbaarheid:een hoge betrouwbaarheid kan behaald worden middels een
digitaal fertiliteitsdossier, bijvoorbeeld het LSFD

107

d) Tijdsinvestering/haalbaarheid: de haalbaarheid is hoog indien dataregistratie
binnen het primaire zorgproces plaats vindt.
Zowel de teller als ook de noemer worden geregistreerd in het digitale fertiliteitsdossier,
bijvoorbeeld LSFD, waaruit deze data ook weer afgeleid kunnen worden.
4. Mogelijke verstorende factoren
a) Casemix: Gebieden waar SOA’s meer voorkomen.
b) Bias: Verschil in methodiek ter bepaling van de CAT.
5. Mogelijke ongewenste effecten
Bij een betere registratie en invoering van deze indicator Nederland breed zou het kunnen dat
het aantal ingrepen (HSG dan wel de diagnostische laparoscopie) zou kunnen toenemen. Het
aantal ingrepen (HSG en DLS) zouden dan ook bij de jaarlijkse registratie in de eerste jaren na
accordering van de richtlijn moeten worden gemonitord.
6. Referenties
-
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5.2 Percentage vrouwen met een positieve CAT bij wie een HSG is gedaan
2. Percentage vrouwen met een positieve CAT bij wie een HSG is gedaan
Operationalisatie
Percentage vrouwen met een positieve CAT bij wie een HSG is
gedaan
Teller
Het aantal vrouwen dat orienterend fertiliteitsonderzoek heeft
ondergaan en een positieve CAT had en hierbij
-een HSG heeft ondergaan
Noemer
Type indicator
In- en exclusiecriteria

Kwaliteitsdomein

Het aantal vrouwen dat oriënterend fertiliteitsonderzoek heeft
ondergaan en een positieve CAT had
procesindicator
Inclusiecriteria:
- vrouwen die oriënterend fertiliteitsonderzoek hebben
ondergaan
- die een positieve CAT hadden
Exclusiecriteria:
-vrouwen die een HSG hebben geweigerd. Dit dient te zijn
gedocumenteerd in het patiëntendossier.
- Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste zorg
gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

Meetfrequentie
Een keer per jaar
Verslagjaar
Eenmaal per kalenderjaar
Rapportagefrequentie Een keer per jaar.
Toelichting
1. Achtergrond en variatie in zorg
Doel indicator: in hoeverre de implementatie van de minimaal vereiste zorg ook gebeurd.
a) Betere implementatie
b) Maakt onderscheid tussen vrouwen met en zonder verdenking op tubapathologie
Er bestaat ongetwijfeld variatie tussen ziekenhuizen in enerzijds het al dan niet verrichtten van
een CAT dan wel tussen de verschillende testen die hiervoor op de markt zijn. Zodoende kan
deze indicator bijdragen aan het uniformeren van de meetmethode en dus bijdragen aan het
verminderen van ongewenste variatie.
2. Definities
Definities van relevante begrippen uit de indicator.
3. Registreerbaarheid
a) Betrouwbaarheid:een hoge betrouwbaarheid kan behaald worden middels een
digitaal fertiliteitsdossier, bijvoorbeeld het LSFD
b) Tijdsinvestering/haalbaarheid: de haalbaarheid is hoog indien dataregistratie
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binnen het primaire zorgproces plaats vindt.
Zowel de teller als ook de noemer worden geregistreerd in het digitale fertiliteitsdossier,
bijvoorbeeld LSFD, waaruit deze data ook weer afgeleid kunnen worden.
4. Mogelijke verstorende factoren
a) Casemix: Gebieden waar SOA’s meer voorkomt
b) Bias: Verschil in methodiek ter bepaling van de CAT.
5. Mogelijke ongewenste effecten
Bij een betere registratie en invoering van deze indicator Nederland breed zou het kunnen dat
het aantal ingrepen (HSG)kunnen toenemen. Het aantal ingrepen (HSG en) zouden dan ook bij
de jaarlijkse registratie in de eerste jaren na accordering van de richtlijn moeten worden
gemonitord.
6. Referenties
-

5.3 Percentage vrouwen met een afwijkend HSG bij wie een diagnostische laparoscopie is
gedaan
3. Percentage vrouwen met een positieve HSG bij wie een diagnostische laparoscopie is
gedaan
Operationalisatie
Percentage vrouwen met een afwijkend HSG bij wie een
diagnostische laparoscopie is gedaan
Teller
Het aantal vrouwen dat orienterend fertiliteitsonderzoek heeft
ondergaan en een afwijkend HSG had en hierbij
-een diagnostische laparoscopie heeft ondergaan
Noemer
Type indicator
In- en exclusiecriteria

Het aantal vrouwen dat oriënterend fertiliteitsonderzoek heeft
ondergaan en een afwijkend HSG had
procesindicator
Inclusiecriteria:
- vrouwen die oriënterend fertiliteitsonderzoek hebben
ondergaan
-vrouwen die een positieve CAT hadden en daarom een HSG
hebben ondergaan
- die een positieve HSG hadden
Exclusiecriteria:
-vrouwen die een CAT en/of HSG en/of diagnostische
laparoscopie hebben geweigerd. Dit dient te zijn
gedocumenteerd in het patiëntendossier.
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Kwaliteitsdomein

-

Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste zorg
gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

Meetfrequentie
Een keer per jaar
Verslagjaar
Eenmaal per kalenderjaar
Rapportagefrequentie Een keer per jaar.
Toelichting
4. Achtergrond en variatie in zorg
Doel indicator: in hoeverre de implementatie van de minimaal vereiste zorg ook gebeurd.
c) Betere implementatie
d) Maakt onderscheid tussen vrouwen met en zonder verdenking op tubapathologie
Er bestaat ongetwijfeld variatie tussen ziekenhuizen in enerzijds het al dan niet verrichtten van
een CAT gevolgd door HSG dan wel tussen de verschillende testen die hiervoor op de markt zijn.
5. Definities
N.v.t.
6. Registreerbaarheid
a) Betrouwbaarheid: een hoge betrouwbaarheid kan behaald worden middels een
digitaal fertiliteitsdossier, bijvoorbeeld het LSFD
b) Tijdsinvestering/haalbaarheid: de haalbaarheid is hoog indien dataregistratie
binnen het primaire zorgproces plaats vindt.
Zowel de teller als ook de noemer worden geregistreerd in het digitale fertiliteitsdossier,
bijvoorbeeld LSFD, waaruit deze data ook weer afgeleid kunnen worden.
4. Mogelijke verstorende factoren
c) Casemix: Gebieden waar SOA’s meer voorkomt
d) Bias: Verschil in methodiek bij de bepaling van CAT danwel verrichten van HSG
5. Mogelijke ongewenste effecten
Bij een betere registratie en invoering van deze indicator Nederland breed zou het kunnen dat
het aantal ingrepen (HSG en diagnostische laparoscopie) kunnen toenemen. Het aantal ingrepen
(HSG en diagnostische laparoscopie) zouden dan ook bij de jaarlijkse registratie in de eerste
jaren na accordering van de richtlijn moeten worden gemonitord.
6. Referenties
-
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© 2015 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Deze richtlijn, ontwikkeld door de richtlijnwerkgroep OFO onder eindverantwoordelijkheid van
het Bestuur van de NVOG, is vastgesteld in de 622e ledenvergadering d.d. 12 november 2015
NVOG-richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in
gemiddelde omstandigheden. Zij hebben een adviserend karakter. Een gynaecoloog kan
geargumenteerd afwijken van een richtlijn wanneer concrete omstandigheden dat noodzakelijk
maken. Dat kan onder meer het geval zijn wanneer een gynaecoloog tegemoet moet komen aan
de objectieve noden en/of subjectieve behoeften van een individuele patiënt. Beleid op
instellingsniveau kan er incidenteel toe leiden dat (volledige) lokale toepassing van een richtlijn
niet mogelijk is.
De geldigheid van een richtlijn eindigt uiterlijk vijf jaar na dagtekening. Dagtekening, 12
november 2015
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Postbus 20075
3502 LB UTRECHT
www.nvog.nl

Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de NVOGvoorlichtingsfolders, -standpunten, -richtlijnen etc., alsmede voor de gevolgen die de toepassing
hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG stelt zich daarentegen wel open voor
attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze voorlichtingsfolders,
standpunten of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail:
info@nvog.nl).
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