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Nederlandse samenvatting
Het starten van een gezin op latere leeftijd is een tendens van de laatste vier 
decennia. Bij de meeste vrouwen daalt de vruchtbaarheid echter vanaf hun mid-
dertiger jaren. Dit betekent dat vele paren proberen om zwanger te worden in 
een periode waarin de fecunditeit van de vrouw, dat wil zeggen de kans op een 
zwangerschap per cyclus, al afneemt. Deze afname in de kans op zwangerschap 
is geassocieerd met het verlies van eicellen. Vrouwen worden geboren met een 
beperkt aantal eicellen dat gedurende de reproductieve levensfase steeds verder 
afneemt door eisprongen en celdood. Het overgebleven aantal eicellen dat een 
vrouw op een bepaald moment nog heeft, wordt de ovariële reserve genoemd. 
Uiteindelijk leidt het verlies aan eicellen tot de overgang (menopauze). Behalve een 
afname in het aantal eicellen neemt ook de kwaliteit van deze eicellen af als de 
vrouw ouder wordt. Hierdoor neemt met het stijgen van de leeftijd haar kans op 
een zwangerschap met een chromosomale afwijking toe, met name de kans op een 
trisomie (bijvoorbeeld Down syndroom) of een miskraam.

Het is onduidelijk of de afname van het aantal eicellen, de ovariële reserve, in 
direct verband staat met de afname van de kwaliteit van de resterende eicellen. 
Dit proefschrift onderzoekt de hypothese dat een verminderde eicelvoorraad 
geassocieerd is met een lagere kwaliteit van de resterende eicellen, hetgeen leidt 
tot een verhoogd risico op een miskraam of trisomie zwangerschap.

In dit proefschrift worden drie afgeleiden voor verminderde ovariële reserve gebruikt: 
1) een operatie aan de eierstokken (ovariële chirurgie), 2) een lage hoeveelheid 
eicellen bij een IVF-behandeling met hormoonstimulatie en 3) blootstelling aan 
sigarettenrook in de baarmoeder, dat wil zeggen dat de moeder rookte toen ze 
zwanger was van de vrouw die wordt onderzocht. Als afgeleide van verminderde 
eicelkwaliteit zijn zwangerschap van een vrucht met een trisomie en miskraam 
gebruikt. Bovendien veronderstelden we dat blootstelling aan sigarettenrook in de 
baarmoeder door schade aan de eierstokken leidt tot een verminderde ovariële 
reserve vroeg in het leven en daardoor ook geassocieerd is met menopauze op 
jongere leeftijd.

Samenvatting van de hoofdstukken
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Hoofdstuk 2 beschrijft een case-control studie waarbij gebruik is gemaakt van 
gegevens uit nationale medische Deense registers. De studie evalueert de relatie 
tussen een eierstokoperatie in het verleden (als afgeleide van een verminderde 
ovariële reserve) en het risico op een trisomie zwangerschap later in het leven (als 
afgeleide van verminderde eicelkwaliteit). In deze studie was een eierstokoperatie in 
het verleden niet geassocieerd met een hoger risico op een trisomie zwangerschap.

Hoofdstuk 3 beschrijft eveneens een case-control studie waarbij gebruik is gemaakt 
van gegevens uit nationale medische Deense registers. Daarnaast werden gegevens 
gebruikt uit het OMEGA-project, een omvangrijke nationale Nederlandse studie 
onder vrouwen die IVF-behandeling hebben ondergaan. De studie onderzocht 
onder Deense en Nederlandse vrouwen of een laag aantal eicellen bij een IVF-
behandeling met hormoonstimulatie een verhoogd risico geeft op een trisomie 
zwangerschap na deze IVF behandeling. In deze studie was een eenmalige lage 
eicelopbrengst na IVF-behandeling (als afgeleide van verminderde ovariële reserve) 
niet geassocieerd met een hoger risico op trisomie zwangerschap.

Hoofdstuk 4 beschrijft een cohortstudie binnen hetzelfde Nederlandse OMEGA-
project. In de studie werd onderzocht of het tweemaal voorkomen van een lage 
eicelopbrengst na IVF-behandeling geassocieerd is met een hoger risico op een 
miskraam na IVF-behandeling. Vrouwen met een lage eicelopbrengst in twee 
opeenvolgende IVF-behandelingen hadden inderdaad vaker een miskraam ten 
opzichte van vrouwen met een normale eicelopbrengst. Vrouwen met eenmaal een 
lage eicelopbrengst hadden geen verhoogd risico op miskraam, ongeacht of dit in 
de eerste of tweede IVF-behandeling optrad.

Hoofdstuk 5 beschrijft epidemiologisch onderzoek naar blootstelling van het 
ongeboren meisje aan sigarettenrook in de baarmoeder en haar kans op een 
miskraam later in het leven. De studie onderzocht gegevens van deelneemsters 
aan een grootschalige studie uit het Verenigd Koninkrijk, het ALSPAC cohort. Het 
risico op één miskraam werd niet beïnvloed door blootstelling aan sigarettenrook 
in de baarmoeder. Het risico op twee of meer miskramen was echter hoger voor 
deelneemsters die in de baarmoeder waren blootgesteld aan sigarettenrook. 
Deelneemsters die zelf (ooit) rookten én in de baarmoeder waren blootgesteld aan 
sigarettenrook hadden wel een verhoogd risico op miskraam, terwijl dit niet gold 
voor deelneemsters die zelf nooit hadden gerookt.

Hoofdstuk 6 maakt ook gebruik van data uit het Engelse ALSPAC cohort. De studie 
onderzocht of vrouwen die in de baarmoeder waren blootgesteld aan sigarettenrook 
jonger in de overgang komen dan vrouwen van wie de moeder niet had gerookt. 
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Blootstelling aan sigarettenrook in de baarmoeder bleek niet geassocieerd met 
een jongere leeftijd bij menopauze. Deelneemsters die in de baarmoeder waren 
blootgesteld aan sigarettenrook maar zelf nooit rookten hadden gemiddeld geen 
jongere menopauze leeftijd, terwijl deelneemsters die (ooit) zelf rookten wel vaker 
jonger in de overgang kwamen.

Overwegingen en conclusie

Verminderde ovariële reserve is hoogstwaarschijnlijk het resultaat van verschillende 
mechanismen die leiden tot een afname van de hoeveelheid eicellen. De associatie 
tussen verminderde ovariële reserve en verminderde eicelkwaliteit, resulterend 
in ongunstige uitkomsten zoals miskraam, trisomie zwangerschap en een jongere 
leeftijd bij menopauze lijkt afhankelijk te zijn van het soort mechanisme dat leidde 
tot de vermindering van de ovariële reserve.

Ovariële chirurgie lijkt alleen een effect te hebben op het aantal eicellen maar niet 
op de eicelkwaliteit. Vrouwen met bij herhaling weinig eicellen bij IVF-behandeling 
lijken juist zowel een verminderd aantal eicellen te hebben als een verminderde 
eicelkwaliteit. De blootstelling aan sigarettenrook in de baarmoeder leidt tot een 
daling van de kwaliteit van de resterende eicellen, zich uitend in een hoger risico 
op meerdere miskramen, zonder dat het een effect heeft op de menopauze leeftijd. 
Dit proefschrift toont aan dat de relatie tussen de afname in de eicelhoeveelheid 
en de eicelkwaliteit met de leeftijd complex is. Onderzoek naar de onderliggende 
mechanismen van de natuurlijke afname van de ovariële reserve lijkt een goede 
volgende stap om de afname van de vrouwelijke vruchtbaarheid met het ouder 
worden beter te begrijpen.
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