Embryo Terugplaatsing op Dag 3 of Dag 5 bij IVF en ICSI patiënten
Bent u bezig met een IVF of ICSI-behandeling?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de TOF zorgevaluatie.
Wat onderzoekt de TOF zorgevaluatie?
Het doel van deze zorgevaluatie is om uit te zoeken of embryo´s het beste in de baarmoeder
geplaatst kunnen worden op de 3de dag na de eicelpunctie of op de 5de dag na de eicelpunctie. In
deze zorgevaluatie wordt vergeleken welke dag van embryoterugplaatsing de beste kans geeft op
een zangerschap, na één behandeling.
Als standaardzorg in Nederland wordt vaak het embryo in de baarmoeder teruggeplaatst op dag 3 in
de ontwikkeling(klievings-stadium). Het terugplaatsen van embryo’s op dag 5(blastocyst-stadium)
kan mogelijk voordelen bieden. Alleen de sterke embryo’s zullen zich door ontwikkelen tot dag 5.
Hierdoor is er bij een zogenaamde dag 5 embryo mogelijk een hogere kans op zwangerschap en een
kortere duur tot aan zwangerschap. Het mogelijke nadeel van het terugplaatsen van embryo’s op dag
5 is dat er minder embryo’s geschikt kunnen zijn om in te vriezen. Tevens is de kans op geen
terugplaatsing van een embryo op dag 5 iets verhoogd ten opzichte van een dag 3 embryo.
Hoe wordt de zorgevaluatie uitgevoerd?
De medische procedures in deze zorgevaluatie volgen de standaard zorg. Het is noodzakelijk de
groepen zo samen te stellen, dat de resultaten van de verschillende groepen goed te vergelijken zijn.
Dit wordt gedaan door middel van loting. Uw arts of onderzoeker heeft hier geen invloed op. U
wordt door computerloting ingedeeld in één van onderstaande groepen:
Groep Dag 3: Embryo terugplaatsing op dag 3 + invriezen van embryo’s in dag 3 ontwikkelingsfase.
Groep Dag 5: Embryo terugplaatsing op dag 5 + invriezen van embryo’s in dag 5 ontwikkelingsfase.
Interesse?
Vraag uw arts/verpleegkundige om de proefpersoneninformatie. U kunt dan overleggen of u
definitief wilt en kunt deelnemen. Tevens kunt u ook de site www.zorgevaluatienederland.nl/tof
raadplegen voor informatie.
Of neem contact op met de onderzoeker/fertiliteits-arts Simone Cornelisse
Email: tof@zorgevaluatienederland.nl
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