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Patients and fluids in motion

Subfertiliteit wordt gedefinieerd als het onvermogen om zwanger te worden na minstens 

een jaar van regelmatige onbeschermde geslachtsgemeenschap. De prevalentie van 

subfertiliteit is ongeveer 16% en treft één op de zes koppels. De evaluatie van paren 

die een gynaecoloog raadplegen, begint met een grondige medische voorgeschiedenis 

en lichamelijk onderzoek, gevolgd door de beoordeling van de ovulatie en een sperma-

analyse. Beoordeling van de doorgankelijkheid van de tubae is meestal gereserveerd 

als laatste test in deze evaluatie (ook tubatest genoemd). De evaluatie van de 

doorgankelijkheid van de tubae is een essentieel onderdeel van het fertiliteitsonderzoek, 

aangezien tubapathologie 11-30% van de subfertiliteit voor haar rekening neemt. Om 

de doorgankelijkheid van de tubae te evalueren, zijn er verschillende tests beschikbaar, 

waaronder hysterosalpingografie (HSG), diagnostische laparoscopie met een tubatest 

en echoscopische tubatesten (Hysterosalpingo contrast sonografie (HyCoSy) of 

Hysterosalpingo Foam sonografie (HyFoSy)). De diagnose idiopathische (of onverklaarde) 

subfertiliteit wordt gesteld als er tijdens het fertiliteitsonderzoek geen afwijkingen worden 

gevonden, dus de evaluatie toonde een regelmatige ovulatie, normale spermakwaliteit en 

doorgankelijke tubae aan. Indien er na afronden van het fertiliteitsonderzoek sprake is van 

idiopathische subfertiliteit wordt op basis van het prognostisch model van Hunault de kans 

op een spontane zwangerschap in de aankomende 12 maanden berekend. Indien deze 

kans 30% of lager is, adviseert de Nederlandse richtlijn om te starten met intra-uteriene 

inseminatie behandeling (IUI). IUI behandeling, vaak gecombineerd met ovariële stimulatie, 

is een relatief eenvoudige procedure waarbij sperma in het laboratorium wordt ‘gewassen’ 

en tijdens de ovulatie met een kleine katheter in de uterus wordt ingebracht. Indien 6 tot 

12 cycli IUI niet leiden tot een doorgaande zwangerschap, wordt in vitro fertilisatie (IVF) 

aangeboden aan paren met idiopathische subfertiliteit. Dit is gebaseerd op het concept 

dat IVF onbekende pathologie omzeilt in het proces van spontane conceptie.

De studies beschreven in dit proefschrift evalueerde verschillende aspecten van 

diagnostiek en therapeutische interventies bij idiopathische subfertiliteit. Het eerste 

deel onderzocht het therapeutische effect van HSG. Het tweede deel introduceerde 

de evaluatie van de tubaire doorgankelijkheid door de echoscopische tubatest HyFoSy 

als onderdeel van het fertiliteitsonderzoek. Het derde en laatste deel vergeleek 

immobilisatie en onmiddellijke mobilisatie na IUI behandeling in termen van doorgaande 

zwangerschappen.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie over het fertiliteitsonderzoek, de 

verschillende tubatesten en fertiliteitsbehandelingen, en beschrijft de doelstellingen 

van dit proefschrift. Het doel van dit proefschrift was om de volgende vragen te 

beantwoorden:
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1. Leidt het doorspoelen van de tubae tijdens een HSG (tubal flushing), als onderdeel 

van het fertiliteitsonderzoek, met oliehoudend contrastmedium tot meer doorgaande 

zwangerschappen in de eerste 6 maanden na HSG vergeleken met het gebruik van 

waterhoudend contrastmedium?

2. Kunnen we patiëntkenmerken identificeren die onderscheiden welke ovulatoire 

subfertiele vrouwen die een HSG ondergaan, meer of minder baat hebben bij het 

doorspoelen van de tubae met oliehoudend contrastmedium in vergelijking met 

waterhoudend contrastmedium?

3. Wat is de kosteneffectiviteit van het doorspoelen van de tubae tijdens HSG, 

als onderdeel van het fertiliteitsonderzoek, met behulp van oliehoudend 

contrastmedium in vergelijking met waterhoudend contrastmedium?

4. Wat zijn de reproductieve uitkomsten op langere termijn van het gebruik van 

oliehoudend of waterhoudend contrastmedium tijdens een HSG?

5. Is HyFoSy een kosteneffectief alternatief voor HSG in het beoordelen van de 

doorgankelijkheid van de tubae tijdens het fertiliteitsonderzoek bij subfertiele 

vrouwen in termen van doorgaande zwangerschappen?

6. Verbetert 15 minuten immobilisatie na IUI behandeling de zwangerschapspercentages 

bij subfertiele paren?

DEEL I Therapeutisch effect van een diagnostisch HSG

Eerdere onderzoeken rapporteerden een stijging van het aantal zwangerschappen 

in subfertiele vrouwen na het ondergaan van een HSG als tubatest. Het was echter 

onduidelijk of het type contrastmedium dat werd gebruikt (oliehoudend of waterhoudend) 

dit potentiële therapeutische effect beïnvloedt.

Hoofdstuk 2 beschrijft een groot gerandomiseerd multicenter onderzoek waarin het 

aantal doorgaande zwangerschappen binnen 6 maanden na een HSG met oliehoudend 

contrastmedium wordt vergeleken met het gebruik van waterhoudend contrastmedium, 

de H2Olie studie. 1.119 Subfertiele vrouwen werden willekeurig toegewezen aan HSG 

met oliehoudend contrastmedium (557) of waterhoudend contrastmedium (562). 

Vervolgens ontvingen paren afwachtend beleid of ondergingen IUI behandeling op basis 

van de resultaten van het prognostische model van Hunault. In het geval van beiderzijdse 

blokkade van de tubae werden patiënten verwezen voor IVF. De resultaten van deze 

studie tonen aan dat het aantal doorgaande zwangerschappen binnen 6 maanden 

na randomisatie significant hoger is na een HSG met oliehoudend contrastmedium in 

vergelijking met een HSG met gebruik van waterhoudend contrastmedium ((220/554 

(39,7%) in de oliegroep versus 161/554 (29,1%) in de watergroep (relatief risico [RR] 1,37; 

95% betrouwbaarheidsinterval [CI], 1,16-1,61)). Het aantal levendgeborenen was ook 

significant hoger na het gebruik van oliehoudend contrastmedium in vergelijking met het 
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gebruik van waterhoudend contrastmedium (respectievelijk 214/552 (38,8%) versus 

155/552 (28,1%) (RR 1,38; 95% CI 1,17-1,64)). 

Hoofdstuk 3 evalueert of we patiëntkenmerken kunnen aanwijzen die onderscheiden 

welke ovulatoire subfertiele vrouwen die een HSG ondergaan meer of minder baat hebben 

bij het doorspoelen van de tubae met oliehoudend contrastmedium in vergelijking met 

waterhoudend contrastmedium, met behulp van de gegevens verzameld in de H2Oil-studie. 

We hebben logistische regressiemodellen gebouwd om doorgaande zwangerschap en 

levendgeborene te voorspellen als functie van het gebruikte contrastmedium, de specifieke 

marker en de marker-by-contrast-interactie. Onder de bestudeerde kenmerken bij aanvang 

van de studie waren BMI (p=0,002) en spermavolume (p=0,02) statistisch significante 

voorspellers. Het behandelingseffect van oliehoudend contrastmedium was sterker bij 

vrouwen met een BMI ≤30 kg/m2 (RR 1,54; 95% CI 1,23-1,92, P=0,002), en bij vrouwen van 

wie de partner een spermavolume >3 ml had (RR 1,77; 95% CI 1,28-2,46, P=0,02). Uit de 

analyses blijkt dat alle subfertiele, ovulatoire vrouwen die jonger dan 39 jaar zijn en  een laag 

risico op tubapathologie hebben, baat hebben bij een HSG met oliehoudend contrastmedium. 

Slanke vrouwen, vrouwen van wie de partner een groot spermavolume heeft en mogelijk 

rokers kunnen meer baat hebben bij het gebruik van oliehoudend contrastmedium.

Hoofdstuk 4 beschrijft de kosteneffectiviteitsanalyse van het H2Olie studie, waarbij 

de kosten van de oliegroep en de watergroep worden vergeleken voor het primaire 

resultaat van een doorgaande zwangerschap. De evaluatie bevatte de directe medische 

kosten van het HSG en het gebruik van contrastmedia, de fertiliteitsbehandelingen en 

miskramen binnen 6 maanden na randomisatie. Alle berekeningen zijn gebaseerd op 

gestandaardiseerde Amerikaanse prijzen van 2017. Voor de primaire uitkomstmaat 

doorgaande zwangerschap binnen 6 maanden na randomisatie, zijn de gemiddelde kosten 

per paar $US 2.014 in de oliegroep en $US 1.144 in de watergroep. De incremental cost-

effectiveness ratio (ICER) voor doorgaande zwangerschap is $US 8.198, wat betekent 

dat elke extra doorgaande zwangerschap in de oliegroep, gepaard gaat met $US 8.198 

extra kosten in vergelijking met de watergroep. Voor levendgeborenen bedroegen de 

gemiddelde kosten per koppel $US 11.532 in de oliegroep en $US 8.310 in de watergroep, 

met een overeenkomstige ICER van $US 30.112 per extra levend geboren kind. Het 

grootste deel van de kosten zijn toe te schrijven aan de kosten voor de zwangerschap 

en bevalling, met hogere kosten in de oliegroep door meer levend geboren kinderen. 

De hogere marktprijs van oliehoudend contrastmedium heeft grote impact op de 

kosteneffectiviteit. Indien het oliehoudend en waterhoudend contrastmedium dezelfde 

marktprijs hebben, daalt de ICER voor doorgaande zwangerschap en levend geboren kind 

met ongeveer $US 8.400. Op basis van de Amerikaanse prijzen kunnen we concluderen 

dat als de samenleving bereid is $US 8.198 te betalen voor een extra doorgaande 

zwangerschap, HSG met oliehoudend contrastmedium een kosteneffectieve strategie 

is in vergelijking met HSG met waterhoudend contrastmedium voor subfertiele, ovulatoire 

vrouwen met een laag risico op tubapathologie.
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Hoofdstuk 5 presenteert de lange termijn reproductieve uitkomsten (5-jaars follow-

up) van de H2Olie studie. De resultaten van deze studie toont significant meer 

zwangerschappen in de eerste vijf jaar na een HSG met oliehoudend contrastmedium 

in vergelijking met een HSG met waterhoudend contrastmedium in vrouwen met 

een onverklaarde subfertiliteit of bij een milde mannelijke factor (444/555 (80,0%) in 

de oliegroep versus 419/559 (75,0%) in de watergroep (RR 1,07; 95% CI 1,00-1,14, 

P=0,04)). Het daaropvolgende aantal levendgeborenen was ook significant hoger 

na het gebruik van oliehoudend contrastmedium in vergelijking met het gebruik van 

waterhoudend contrastmedium (415/555 (74,8% in de oliegroep versus 376/559 (67,3%) 

in de watergroep (RR 1,11; 95% CI 1,03-1,20, P=0,006)). Bovendien was de tijd tot een 

doorgaande zwangerschap significant korter en kwamen er meer zwangerschappen tot 

stand door spontane conceptie na een HSG met oliehoudend contrastmedium.

DEEL II Diagnostische Tubatest : HyFoSy als alternatief voor HSG 

Traditioneel wordt de doorgankelijkheid van de tubae tijdens het fertiliteitsonderzoek 

onderzocht door middel van het HSG. Hysterosalpingo-Foam echografie (HyFoSy) is een 

alternatieve techniek voor HSG, waarbij de doorgankelijkheid van de tubae echoscopisch 

wordt beoordeeld tijdens het inspuiten van ‘schuimend’ echogeen contrast via het 

cervicale kanaal. Aangenomen wordt dat HyFoSy het een vergelijkbare nauwkeurigheid 

heeft als HSG, terwijl het goedkoper en patiëntvriendelijker is.

Hoofdstuk 6 beschrijft het studieprotocol voor de evaluatie van de effectiviteit en 

kosten van beleid gebaseerd op de resultaten van HyFoSy of HSG, na afronding van het 

fertiliteitsonderzoek. De onderzoeksopzet is een multicenter prospectief vergelijkende 

studie met een gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeksopzet. Patiënten 

tussen 18 en 41 jaar oud, die zijn gepland voor een tubatest als onderdeel van het 

fertiliteitsonderzoek, worden beoordeeld op geschiktheid. Vrouwen met anovulatoire cycli 

die niet reageren op ovulatie-inductie, endometriose, ernstige mannelijke factor (totaal 

aantal beweeglijke zaadcellen <1x106/mL) of een bekende allergie voor contrastmedium 

(jodium) worden uitgesloten. Instemmende deelnemers worden in willekeurige 

volgorde gepland voor zowel HyFoSy als HSG. Als de resultaten van beide tubatesten 

overeenkomen, is de geplande fertiliteitsbehandeling gebaseerd op de prognose op basis 

van het Model van Hunault volgens de huidige Nederlandse richtlijn. Deelnemers bij wie 

de resultaten van HyFoSy en HSG tegenstrijdig zijn, worden vervolgens geïncludeerd in 

een gerandomiseerde studie waarin ze worden gerandomiseerd tussen management op 

basis van de resultaten van HyFoSy of management op basis van de resultaten van HSG. 

De primaire uitkomst voor de vergelijking van de twee strategieën is een doorgaande 

zwangerschap die leidt tot een levendgeborene binnen 12 maanden na inclusie. Secundaire 

uitkomsten zijn pijnscores na de tubatesten, tijd tot zwangerschap, klinische zwangerschap, 

miskraam, meerlingzwangerschap, vroeggeboorte, kwaliteit van leven en afwezigheid 
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van werk. Daarnaast zal naast deze gerandomiseerde gecontroleerde studie een 

economische evaluatie worden uitgevoerd nadat de studie is afgerond (September 2020).

DEEL III (Im)mobilisatie na intra-uteriene inseminatie 

Indien het fertiliteitsonderzoek geen oorzaak voor de subfertiliteit toont, zijn intra-

uteriene inseminaties de eerste stap in de behandeling van paren met een idiopathische 

subfertiliteit. Eerdere gerandomiseerde studies rapporteerden een gunstig effect van 

immobilisatie in rugligging gedurende 15 minuten na IUI behandeling in vergelijking 

met onmiddellijke mobilisatie. Deze studies konden echter worden bekritiseerd en het 

onderliggende mechanisme ter verbetering van de fertiliteit bleef onduidelijk.

Hoofdstuk 7 presenteert de resultaten van een gerandomiseerde studie naar 

immobilisatie of directe mobilisatie na IUI behandeling met als primaire uitkomst 

doorgaande zwangerschappen. In totaal werden 244 deelnemers willekeurig toegewezen 

voor 15 minuten immobilisatie en 254 deelnemers voor onmiddellijke mobilisatie na IUI 

behandeling voor maximaal zes cycli. Het aantal doorgaande zwangerschappen per koppel 

bleek niet groter te zijn te zijn na immobilisatie (76/236, 32 %) vergeleken met de groep 

die direct mobiliseerde na IUI behandeling (98/245, 40%) (eenzijdig p-value=0,97 (RR 

0,81; 95% CI 0,63-1,02, risico verschil: -7,8%, 95% CI -16,4%-0,8%). Er werd geen verschil 

gevonden in het aantal miskramen, het aantal meerlingzwangerschappen, het aantal 

levendgeborenen en de tijd tot zwangerschap tussen beide groepen. We concludeerden 

dat een mogelijk gunstig effect van immobilisatie in rugligging na IUI behandeling op zijn 

minst twijfelachtig is en een implementatie niet gerechtvaardigd lijkt.

Hoofdstuk 8 bevat een algemene bespreking van dit proefschrift en de implicaties voor 

de klinische praktijk en toekomstig wetenschappelijk onderzoek. 

De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn als volgt:

1. Leidt het doorspoelen van de tubae tijdens een HSG (tubal flushing), als onderdeel 

van het fertiliteitsonderzoek, met oliehoudend contrastmedium tot meer doorgaande 

zwangerschappen in de eerste 6 maanden na HSG vergeleken met het gebruik van 

waterhoudend contrastmedium?

Het doorspoelen van de tubae tijdens een HSG met oliehoudend contrastmedium leidt 

tot 10% meer doorgaande zwangerschappen en levendgeborenen in vergelijking met 

een HSG met waterhoudend contrastmedium binnen zes maanden na randomisatie.
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2. Kunnen we patiëntkenmerken identificeren die onderscheiden welke ovulatoire 

subfertiele vrouwen die een HSG ondergaan, meer of minder baat hebben bij het 

doorspoelen van de tubae met oliehoudend contrastmedium in vergelijking met 

waterhoudend contrastmedium? 

HSG met oliehoudend contrastmedium resulteert in meer doorgaande zwangerschappen 

in de eerste 6 maanden en meer levendgeborenen in vergelijking met HSG met 

waterhoudend contrastmedium. Dit behandelingseffect wordt niet beïnvloed door patiënt 

karakteristieken.

3. Wat is de kosteneffectiviteit van het doorspoelen van de tubae tijdens HSG, 

als onderdeel van het fertiliteitsonderzoek, met behulp van oliehoudend 

contrastmedium in vergelijking met waterhoudend contrastmedium? 

Als de samenleving bereid is $US 8.198 te betalen voor een extra doorgaande 

zwangerschap, is een HSG met oliehoudend contrastmedium een kosteneffectieve 

strategie in vergelijking met een HSG met waterhoudend contrastmedium voor 

subfertiele, ovulatoire vrouwen met een laag risico op tubapathologie. Het verschil 

in kosten is voornamelijk het gevolg van de hogere marktprijs van het oliehoudend 

contrastmedium. Als het verschil in kosten van de contrastmedia afneemt, zal het 

doorspoelen met oliehoudend contrastmedium kosteneffectiever zijn.

4. Wat zijn de reproductieve uitkomsten op langere termijn van het gebruik van 

oliehoudend of waterhoudend contrastmedium tijdens een HSG?

Een HSG met oliehoudend contrastmedium resulteert in meer doorgaande 

zwangerschappen, meer levendgeborenen, meer spontane zwangerschappen en 

een kortere tijd tot zwangerschap in vergelijking met een HSG met waterhoudend 

contrastmedium gedurende een follow-up periode van maximaal 5 jaar.

5. Is HyFoSy een kosteneffectief alternatief voor HSG in het beoordelen van de 

doorgankelijkheid van de tubae tijdens het fertiliteitsonderzoek bij subfertiele 

vrouwen in termen van doorgaande zwangerschappen?

De resultaten van het studie protocol beschreven in dit proefschrift zullen deze vraag 

beantwoorden.

6. Verbetert 15 minuten immobilisatie na IUI behandeling de zwangerschapspercentages 

bij subfertiele paren?

Immobilisatie gedurende 15 minuten na IUI verbetert de zwangerschapspercentages niet 

in vergelijking met onmiddellijke mobilisatie. 
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