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In vitro fertilisatie (IVF) wordt ingezet bij de behandeling van subfertiele paren met 
onvervulde kinderwens. Een paar wordt als subfertiel beschouwd wanneer na 12 maanden 
van onbeschermde coïtus geen zwangerschap is ontstaan. De IVF-procedure brengt met 
zich mee dat het milieu voor de gameten rond de conceptie en het milieu voor het jonge 
embryo tijdens de vroegste ontwikkeling afwijkt van de natuurlijke omgeving. Gelet op 
de waarneming van David Barker - de bedenker van de Developmental Origins of Health 
and Disease (DOHaD) theorie - die liet zien hoe het intra-uteriene milieu van de foetus 
de gezondheid van het individu op latere leeftijd kan beïnvloeden, is het voorstelbaar dat 
IVF is geassocieerd met een verhoogde kans op gezondheidsproblemen op latere leeftijd.
 In theorie zouden ovariële hyperstimulatie en de in vitro culture procedure beiden 
invloed kunnen hebben op de ontwikkeling en de gezondheid van het nageslacht. 
Ovariële hyperstimulatie zorgt er voor dat meerdere follikels uitrijpen waardoor het 
proces van natuurlijke selectie van één eicel wordt overruled. Ovariële hyperstimulatie 
veroorzaakt ook hoge oestradiolspiegels. Dit leidt tot veranderingen in de opbouw van 
het endometrium, voorafgaand aan de implantatie van het terug te plaatsen embryo. 
Gedurende de in vitro culture procedure en preimplantatie genetische screening (PGS) 
worden eicel en spermacel buiten het lichaam in een kweekmedium bewerkt. PGS is een 
techniek waarbij op de derde dag na bevruchting van de eicel één cel van het achtcellige 
embryo wordt gebiopteerd. De gebiopteerde cel wordt vervolgens gescreend op 
chromosoomaantallen. Alleen gescreende embryo�s die euploïd lijken worden na biopsie 
in de baarmoeder geplaatst.
 Om de ontwikkeling van kinderen geboren met behulp van IVF in kaart te brengen 
werden er binnen de Groningen ART cohort studie drie studiegroepen met elkaar 
vergeleken: (1) Een groep kinderen geboren na IVF met voorafgaande gecontroleerde 
ovariële hyperstimulatie (COH-IVF, n= 57); (2) een groep kinderen geboren met behulp van 
minimale hormonale stimulatie binnen de eigen ovariële cyclus-IVF (MNC-IVF, n= 48); (3) 
en een derde groep natuurlijk verwekte kinderen van subfertiele ouders (Sub-NC, n= 68). 
Door de COH-IVF groep met de MNC-IVF groep te vergelijken, kunnen we het effect van 
de gecontroleerde ovariële hyperstimulatie bestuderen. Wanneer de MNC-IVF-kinderen 
met Sub-NC-kinderen worden vergeleken leggen we het potentiële effect van de in vitro 
procedure bloot.
 Om de ontwikkeling van kinderen geboren na IVF met PGS in kaart te brengen werden 
in de PGS studie twee groepen kinderen met elkaar vergeleken: een groep kinderen 
geboren na IVF met PGS (PGS groep) en een groep kinderen geboren na alleen IVF.
 Hoofdstuk 2 richt zich op de cognitieve en neurologische ontwikkeling, antropometrie 
en bloedruk van 4-jarige tweelingen (n=48) geboren na COH-IVF en 4-jarige eenlingen 
(n=103) geboren na COH-IVF. De cognitieve ontwikkeling van de kinderen werd in kaart 
gebracht met het Kaufman onderzoek (primaire uitkomstmaat intelligentie quotiënt 
[IQ]) af. De neurologische ontwikkeling met het Hempel onderzoek. Antropometrie en 

bloeddruk werden gemeten. De tweelingen hadden een lager gewicht, een kortere lengte 
en een lagere IQ score vergeleken met eenlingen. De verschillen verdwenen wanneer er 
werd gecorrigeerd voor confounders. De neurologische ontwikkeling en bloeddruk van 
de kinderen verschilden niet. De studie liet zien dat de algemene bevinding van een 
minder gunstige ontwikkeling van tweelingen ten opzichte van eenlingen ook geldt voor 
tweelingen geboren na IVF. 
 De studies in hoofdstuk 3 en 4 onderzoeken het mogelijke effect van ovariële 
hyperstimulatie en de in vitro culture procedure op de prevalentie van astma in 4-jarige 
en 9-jarige kinderen van subfertiele paren. De ouders vulden een vragenlijst over astma 
en het astma medicatiegebruik van hun kind in. Op 4-jarige leeftijd gebruikten COH-IVF 
kinderen vaker astma medicatie dan Sub-NC kinderen (na correctie voor confounders; 
odds ratio [OR] 1.96 [95% CI 1.00, 3.84]). Op 9-jarige leeftijd was de prevalentie van astma 
vergelijkbaar in de drie groepen: COH-IVF (8%); MNC-IVF (0%); en Sub-NC (6%). Correctie 
voor confounders veranderde de resultaten niet. We concludeerden dat op 9-jarige 
leeftijd noch de ovariële hyperstimulatie, noch de in vitro culture procedure geassocieerd 
zijn met astma. Ook hebben kinderen geboren na IVF geen hogere prevalentie van astma 
dan natuurlijk verwekte kinderen van subfertiele paren.
 In hoofdstuk 5 wordt de visus van 11-jarige kinderen geboren na IVF gerapporteerd. 
De ouders van de kinderen vulden vragen over het gezichtsvermogen van hun kinderen 
en zichzelf in. Uit deze gegevens bleek dat 23% van de COH-IVF kinderen een door een 
oogarts voorgeschreven bril droeg, gevolgd door 12% van de MNC-IVF kinderen en 8% 
van de Sub-NC kinderen. Na correctie voor confounders bleek het risico op het dragen 
van een medisch geïndiceerde bril bij de COH-IVF kinderen vier keer zo hoog als bij de 
Sub-NC kinderen (OR 4.0 [95%CI: 1.13, 14.06]) en twee keer zo hoog als bij de MNC-IVF 
kinderen (OR 2.4 [95%CI: 0.74, 7.87]). Deze bevindingen suggereren dat kinderen geboren 
na IVF met ovariële hyperstimulatie op 11-jarige leeftijd een verhoogd risico op refractaire 
afwijkingen hebben.
 Hoofdstuk 6 gaat over de antropometrie en bloeddruk percentielen van 9-jarige 
kinderen geboren na IVF. De percentielen houden rekening met leeftijd, sekse en lengte. De 
systolische bloeddruk (SBP) percentielen verschilden niet tussen de groepen (gemiddelde 
[standaardafwijking]): COH-IVF 64.2 [20.2]; MNC-IVF 56.3 [19.3]; Sub-NC 62.3 [17.8]. Na 
statistische correctie voor confounders bleven de bloeddrukwaarden tussen de groepen 
gelijk. Antropometrische uitkomstwaarden verschilden ook niet tussen de groepen. Dit 
onderzoek laat geen nadelig effect zien van ovariële hyperstimulatie en de in vitro culture 
procedure op de bloeddruk en antropometrie van 9-jarige kinderen van subfertiele 
ouders. Wel waren de bloeddruk percentielen van de drie groepen boven het verwachte 
50ste percentiel.
 Daarom is hoofdstuk 7 gericht op het mogelijke effect van ouderlijke subfertiliteit 
op de bloeddruk percentielen van 9-jarige kinderen. De bloeddruk percentielen van 
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kinderen van subfertiele ouders (subfertile groep, n= 149) werd vergeleken met de 
bloeddruk percentielen van 9-jarige kinderen van fertiele ouders (fertiele groep, n= 277). 
De SBP en diastolische bloeddruk (DBP) percentielen waren hoger in de subfertiele groep 
(gemiddelde [standaardafwijking] SBP 60.6 [19.2], DBP 62.5 [18.6]) dan in de fertiele 
groep (gemiddelde [standaardafwijking] SBP percentiel 56.0 [24.5], DBP percentiel 56.1 
[23.3]). Deze bevindingen suggereren een rol van ouderlijke subfertiliteit in het ontstaan 
van hogere bloeddrukken in het nageslacht.
 Hoofdstuk 8 is onderdeel van de PGS studie. In deze studie wordt het mogelijke 
effect van PGS op de neurologische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, bloeddruk 
en antropometrie van 9-jarige kinderen geëvalueerd. Twee groepen kinderen werden 
met elkaar vergeleken. Een groep kinderen geboren na IVF waarbij op de derde dag na 
bevruchting 1 of 2 cellen van een embryo werden afgehaald (de PGS groep, n=43) en 
een groep kinderen geboren na IVF zonder embryo biopsie (controle groep, n=56). Op de 
leeftijd van 9 jaar werden de kinderen neurologisch onderzocht met het MND-assessment 
(met speciale aandacht voor minor neurological dysfunction), werd een IQ-test afgenomen 
(WASI), en neuropsychologisch (NEPSY-II NL) en antropometrisch onderzoek verricht. Ook 
vonden er bloeddrukmetingen plaats. Op de leeftijd van 9 jaar werd er in geen enkele 
uitkomstparameter verschil gevonden tussen de PGS groep en de controle groep. 
 Over het algemeen zijn de resultaten van de studies geruststellend voor de IVF 
procedures en PGS. Er zijn geen verschillen gevonden in cardiovasculaire gezondheid en 
in de prevalentie van astma tussen 9 jaar oude kinderen geboren na IVF met ovariële 
hyperstimulatie, IVF zonder ovariële hyperstimulatie en natuurlijk verwekte kinderen 
van subfertiele paren. Daarnaast lijkt PGS waarbij op dag 3 na bevruchting een of twee 
cellen van het embryo worden weggenomen geen effect te hebben op de neurologisch 
en cognitieve ontwikkeling, de antropometrie en de bloeddruk van 9 jaar oude kinderen 
geboren na IVF. We vonden echter wel dat kinderen geboren na conventionele IVF, d.w.z. 
IVF met ovariële hyperstimulatie, een verhoogd risico lopen op refractaire afwijkingen en 
dat subfertiliteit geassocieerd is met een minder gunstige cardiovasculaire risicoprofiel. 
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