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Vruchtbaarheidsbehandlingen

• Definitie vruchtbaarheidsproblemen: “het niet optreden van (evolutieve) 

zwangerschap binnen 12 maanden van regelmatige onbeschermde coitus”

• Diagnostische fase:



Vruchtbaarheidsbehandelingen

1. Reconstructieve chirurgie

(vb. wegnemen poliepen, myomen, endometriosechirurgie)

2. Milde ovariële stimulatie, ovulatie inductie en timed coïtus

3. Milde ovariële stimulatie met hoge intra-uteriene inseminatie

4. Gecontroleerde ovariële hyperstimulatie:

• IVF/ICSI

• IVF/ICSI + PGD: genetisch analyse

5. Donatie programma’s

• Donor zaadcellen

• Donor eicellen

• Donor embryo



Overzicht IVF met ET

1.  Transvaginale eicelaspiratie

2.  Spermaverwerking

6.  Intrauteriene embryotransfer

5.  Embryoselectie

day 0 day 1 day 2 day 3 day 4 day 5

4.  Embryo celdeling en evaluatie embryo kwaliteit

3.  Inseminatie
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Aspiratie van follikelvocht (één per één)

ECC (eicel cumulus complex) wordt opgespoord in het follikelvocht

Transfer van eicellen naar cultuur medium  (37 °C en pH 7.3)

Dag 0: eicelaspiratie

Filmpjes/PU.MOV
Filmpjes/PU.MOV


Dag 0: eicelaspiratie



1. Analyse van het spermastaal:  

• Concentratie

• Motiliteit 

• Morfologie (enkel in routinespermiogram)

Normaal staal (WHO 2010):  > 15 milj/ml

> 50 % progressief beweeglijke zaadcellen

> 4 % mofologisch normale zaadcellen

Dag 0: Spermaverwerking (IVF en hIUI)



2. Scheiding zaadcellen / seminaal plasma

• Densiteitsgradient: na centrifugatie bevinden de beweeglijke 

zaadcellen zich op de bodem van de buis

• Wasstappen

3. Capacitatie door incubatie bij 37 °C  (5% CO2)

= chemische reactie in de kop van de zaadcel dat ervoor zorgt dat de zaadcel 

kan binden met de eicel (hyperactief)

4.       Verdunning tot een Total Motility Count (TMC) van 10 milj/ml

Dag 0: Spermaverwerking (IVF en hIUI)



• IVF

TMC > 10 milj/ml: klassieke inseminatie 

• ICSI

• Slechte sperma kwaliteit: TMC < 1-2 milj/ml: lage concentratie, slechte beweeglijkheid

• Gefaalde fertilisatie bij IVF cyclus

• Azoöspermie: TESE

Dag 0: inseminatie



• In geval van azoöspermie (obstructief/ niet obstructief)

 chirurgisch verkrijgen van zaadcellen

– TESE: Testiculaire Sperma Extractie

– TESA: Testiculaire Sperma Aspiratie

– PESA: Percutane Epididymale Sperma Aspiratie

– MESA: Microchirurgische Epidydimale Sperma Aspiratie

Dag 0: inseminatie



Germinal Vesicel

Immatuur

Metafase I

Immatuur

Denudatie

Cumuluscellen enzymatisch verwijderd voor de ICSI-procedure (hyaluronidase)

Eicel-cumulus-Complex (0 h)

IVF  

Metafase II

Matuur

ICSI

Dag 0: inseminatie

Filmpjes/ICSI.MOV
Filmpjes/ICSI.MOV


Dag 0: inseminatie



Dag 0: inseminatie



Eicellen worden nagekeken 16u- 20u na bevruchting:

2PN

Bevruchte eicel

1PN

Abnormale bevruchting

Eicelactivatie

3PN

Abnormale bevruchting

polyspermie

Dag 1: fertilisatie controle

Geen kernen

Niet bevrucht

Enkel  2PN  eicellen worden in cultuur geplaatst

Bevruchtingspercentage  =  65 -70 % 



• De zygote begint te delen (25u -30u na inseminatie)

Vorming van 2 blastomeren

Dag 1: vroege klieving



Parameters geanalyseerd 42u – 48u na inseminatie:

1. Aantal blastomeren (2 tot 4 cellig)

2. Fragmentatie

3. Gelijkheid van de blastomeren

4. Aantal kernen in de blastomeren

Elke deling worden de blastomeren kleiner

Dag 2: embryoscoring



Parameters geanalyseerd 66u – 72u  na inseminatie:

1. Aantal blastomeren (6 tot 8 blastomeren)

2. Fragmentatie

3. Gelijkheid van de blastomeren

4. Aantal kernen in de blastomeren

Het embryonaal genoom wordt geactiveerd en controleert de embryo ontwikkeling

Dag 3: embryoscoring



Morula

16-32 cellen  - compact

Dag 4: embryoscoring



Blastocyst:

Inner cell mass

Trophectoderm

Blastocoele

Hatching blastocyst Hatched blastocyst

Dag 5: embryoscoring



“Survival of the fittest”

dag2 dag3 dag5

selectie cryo

Embryoselectie

EMBRYOTRANSFER CRYOPRESERVATIE DISCARD



• Aantal getransfereerde embryo’s is wettelijk vastgelegd (KB 1 juli 2003)

Afhankelijk van:  

• Embryokwaliteit

• Leeftijd

• Aantal voorgaande pogingen

• Intra-uteriene embryo transfer met een zachte, flexibele katheter

Embryotransfer

Zwangerschapskans optimaliseren

Meerlingzwangerschappen minimaliseren



• Enkel GQE worden ingevroren:

• Embryo’s worden bewaard op -196°C  (dampfase van vloeibare N2)

Alle metabole processen worden stilgelegd

Dag 2 : minimaal 2c, < 20% fragmentatie

Dag 3 : minimaal 6c, < 20% fragmentatie

Dag 5 : duidelijke ICM, mooie TE, 

Cryopreservatie



Dooien

Survival:

• 2 PN:70%  

• Day 2/3: 90%   

• Day 5: 95% 

• Ingevroren embryo’s ontdooien alvorens nieuwe IVF cyclus op te starten 

Wet “Betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten” 6/7/2007

• Gestimuleerde of natuurlijke cyclus

• Embryo’s worden 1 per 1 ontdooid

Indien niet overleefd wordt er een volgend strootje ontdooid

overleefd               gedegenereerd      
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• Eicel cryopreservation

• Assisted Hatching (AHA)

• Time Lapse Imaging (TLI)

• Preïmplantatie Genetische Diagnose

Recente technologieën



Oocyte cryopreservation

Oocyte cumulus complex

Denudation

MII oocyte

Cryopreservation

• Slow freezing: invriezen/ontdooien eicellen slechte resultaten

• Overleving ok

• Bevruchting na ICSI ok

• Geen celdeling (beschadiging spoelfiguur)

• Invoering vitrificatie (LUFC 2014)

Filmpjes/PU.MOV
Filmpjes/PU.MOV


Oocyte cryopreservation

• Medische reden:

– Fertiliteit preservatie voor patiënten die riskeren hun ovariële functie te 

verliezen:

– Kanker

– POF (Prematuur Ovarieel Falen)

– Genetische aandoeningen disorders (fragiele X)

– Low-responders

– Wanneer geen zaadcellen aanwezig op dag van OPU:

– Onverwachte azoospermia, 

– Geen spermastaal

– Eicel donatie programma’s: banking



Oocyte cryopreservation

• Niet medische redenen: social freezing



Oocyte cryopreservation

• Uitstellen fertiliteit: morele en ethische aspecten?

• Vals gevoel van veiligheid

succeskansen

overleving 70%

Bevruchting na ICSI 70%

Ontwikkeling tot GQE 30%

LBR/embryo transferred 20%



• Hatching = ‘uit het ei komen’

Succesvolle hatching is vereiste voor implantatie

• Verdunning zona pellucida   vergemakkelijkt hatching proces  betere implantatie

• Methode: opening of verdunning

•Mechanisch

•Chemisch (mbv zure tyrode oplossing)

•Enzymatisch (mbv pronase)

•Laser

Assisted Hatching



• Uitgevoerd met laser

• Geen opening

• Beschermende functie ZP intact

Laser Assisted Hatching



Time-lapse

16-20h0h 41-44h
Insemination

66-71h

Standaard cultuur

Time-lapse



Time-lapse



Time-lapse

• PRO:

• Embryo’s blijven gedurende de hele cultuur in ideale cultuuromstandigheden

• Timing van celdelingen

• Beter inzicht in embryologie

• CONTRA:

• Nog geen evidentie voor betere embryoselectie

• Kostprijs!



Preimplantatie Genetische Diagnose

Eicelaspiratie Verwerking sperma

Invriezen

Genetische analyse:

Ontdooicyclus

‘genetisch 
normale’ 
embryo’s

Embryo biopsieICSI

= Screening van de genetica van pre-implantatie embryo’s

Embryo transfer
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Wetgeving

• Koninklijk Besluit juni 2003

 preventie meerlingen

• Wet 6 juli 2007

“Betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige

(ingevroren) embryo’s en de gameten”

• Koninklijk besluit 28 september 2009

Vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen,

verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal,

waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor

menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen.



Koninklijk Besluit juni 2003

• Voor 2003:

• Geen regelgeving

• Hoge incidentie meerlingzwangerschappen na MBV

• Terugbetaling van 50-70% medische onkosten

• Geen terugbetaling labo onkosten

• KB 1 juli 2003:

• Enkel IVF in erkende centra (2 B-centra per provincie)

• Terugbetaling laboratoriumkosten van 6 IVF cycli

• Bij vrouwen < 43 jaar

• Beperking van het aantal te transfereren embryo’s:



Koninklijk Besluit juni 2003

• Besluit KB 2003:

• Drievoudige daling van meerlingzwangerschappen (van 25.9 % tot 8%)

• Geen significante daling in:

• zwangerschapskans (βhCG)

• klinische zwangerschapskans

• implantatiekans 

(per getransfereerd embryo)

• Terugbetaling 6 IVF cycli



Wet 6 juli 2007 betreffende MBV en de bestemming van overtallige embryo’s en gameten

1. Aanpassing leeftijdsgrenzen van vrouw

• Terugbetaling tot 43

• 43-45: geen terugbetaling

• Terugplaatsingen tot 47 jaar (verzoek tot implantatie: indienen voor 45 jaar)

2. Psychologische begeleiding moet aangeboden worden door het centrum voor en tijdens de 

behandeling

3. Beperking van termijn voor bewaring:

• Embryo’s: 5 jaar

• Gameten: 10 jaar



Wet 6 juli 2007 betreffende MBV en de bestemming van overtallige embryo’s en gameten

4. Bij start stimulatie moet bestemming overtallige (ingevroren) embryo’s opgegeven worden

Mogelijke bestemmingen:   - Wetenschappelijk onderzoek

- Anonieme embryodonatie

- Vernietiging



Wet 6 juli 2007 betreffende MBV en de bestemming van overtallige embryo’s en gameten

4. Eerst ingevroren materiaal opgebruiken vooraleer een nieuwe ‘verse’ cyclus uit te voeren

5. Bij ontdooien van ingevroren materiaal (embryo’s / zaadcellen) moet toestemmings-

formulier door beide partners ondertekend worden



Koninklijk besluit 28 September 2009

“De vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen,

verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken

voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de

productie-instellingen moeten voldoen”

• FAGG:

• Erkenning

• Rapportering

• Inspectie

• Aanpassing in infrastructuur:

laboratorium wordt cleanroom



Laboratorium = Cleanroom

Luchtkwaliteit A in C Inblaas via HEPA filters

Geen papier / verpakkingen / karton/…Overdruk: sas-systemen

Luchtwisselingen



Laboratorium = Cleanroom

• Stofvrije kledij + overjas

• Muts + mondmasker 

• Labo specifieke schoenen

• Via head set in contact met gynaecoloog

• Geen make up, geen parfum, geen juwelen, …

• Traceerbaarheid

• Scansystemen
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Resultaten LUFC

• Aantal MBV cycli LUFC:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IUI cycli 472 514 480 540 562 528 586 528

Verse cycli 1592 1632 1805 1929 1852 1804 1714 1715

Cryo cycli 789 745 827 793 845 914 985 982

MBV cycli 2853 2891 3112 3262 3259 3246 3285 3225



Resultaten LUFC

• IUI:

Klinische zwangerschapskans (echografisch bevestigde vruchtzak + HA) / IUI



Resultaten LUFC

• Verse cycli

Implantatiekans per getransfereerd embryo 

(!) Referentiegroep:

• <36 jaar

• KB1 en KB2

• Geen ICSI CRYO TESE / Geen PGD / Geen donoren 
 Implantatiekans per getransfereerd embryo in verse cycli (referentiegroep!) 

 

 



Resultaten LUFC

• Verse cycli

Kans op levend geboren kind (totale groep)



Resultaten LUFC

• Cryo Cycli

Implantatiekans per getransfereerd embryo



Resultaten LUFC

• Meerlingzwangerschappen LUFC



Resultaten LUFC

• Succeskansen per leeftijd (2015)



Vragen?


