
Resultaten van de IVF behandeling in Maastricht

Resultaten van een IVF-behandeling kunt u in vele boeken, tijdschriften, folders en websites vinden. 
Het is niet eenvoudig om resultaten van het ene centrum met die van andere centra te vergelijken.   

Dat komt op de eerste plaats omdat met “resultaat” vaak iets anders bedoeld wordt. Soms wordt 
een positieve zwangerschapstest bedoeld, soms een doorgaande zwangerschap, of soms de geboorte 
van een kind.

Op de tweede plaats worden de resultaten niet op eenzelfde manier weergegeven. Soms wordt 
gesproken over het aantal patiënten met een positieve zwangerschapstest per punctie of over het
aantal patiënten met een positieve zwangerschapstest per gestarte stimulatiecyclus, soms over het 
percentage kinderen dat geboren wordt per behandeling. Deze verschillende manieren van 
weergeven leidt vanzelfsprekend tot verschillende percentages van succes.

En op de derde plaats zijn IVF-resultaten afhankelijk van veel factoren, de belangrijkste hiervan zijn de 
leeftijd van de vrouw, de indicatie voor IVF en het al dan niet hebben van kinderen. Ook is de kans bij 
de eerste poging in het algemeen hoger dan die van een tweede of derde poging. 
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Een IVF-poging begint met de hormoonstimulatie om meerdere follikels tot ontwikkeling te brengen, 
waarna bij de punctie de eicellen worden verkregen. Na de bevruchting ontstaan embryo’s, een of 
twee van deze embryo’s worden in de baarmoeder geplaatst. Indien er meerdere goede embryo’s zijn 
worden deze ingevroren en, indien er van de eerste terugplaatsing geen zwangerschap optreedt, in 
een volgende cyclus teruggeplaatst. Hierbij is dan geen hormoonstimulatie nodig. Ook deze 
terugplaatsingen van ingevroren embryo’s horen bij de oorspronkelijke IVF-poging.
Het resultaat per poging betekent dat gekeken wordt naar het percentage van de paren dat in het 
IVF-centrum Maastricht zijn begonnen met een IVF-poging en waarbij als resultaat van de IVF-poging 
een kind geboren wordt. 

Een IVF-behandeling bestaat uit 3 pogingen (bij uitzondering 4). 
Het resultaat per behandeling betekent dat gekeken wordt naar het percentage van de paren dat in 
het IVF-centrum Maastricht is begonnen met een IVF-behandeling en waarbij als resultaat van de IVF-
behandeling een kind geboren wordt. 
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In onderstaand diagram wordt weergegeven wat er gebeurt met 100 vrouwen die met een IVF poging 
beginnen. Wanneer 100 vrouwen beginnen met de hormoonbehandeling, komen 92 vrouwen toe aan 
de punctie waarbij de eicellen worden verzameld. Bij de acht vrouwen die niet aan de punctie 
toekomen ontstaan teveel of te weinig follikels waardoor de punctie niet door kan gaan. Bij 87 van de 
100 vrouwen die starten met de hormoonbehandeling ontstaan na de bevruchting embryo’s en 
worden een of twee embryo’s in de baarmoeder geplaatst. Bij 30 van de 100 vrouwen die starten met 
de hormoonbehandeling is de zwangerschapstest positief. Bij 24 van de 100 vrouwen die starten met 
de hormoonbehandeling krijgen als resultaat van de IVF poging een kind. Wanneer daar nog de 
zwangerschappen worden opgeteld die ontstaan na het terugplaatsen van de eventueel ingevroren 
embryo’s komt daar nog 5% bij. 
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100% van de vrouwen start met de hormoonbehandeling

93% van de vrouwen krijgt een eicel-punctie

Bij 87% van de vrouwen worden 1 of 2 embryo’s teruggeplaatst

Bij 30% van de vrouwen is sprake van een positieve zwangerschapstest

24% van de paren heeft na afloop van één IVF-poging een levendgeboren kind

5% van de paren heeft een levendgeboren kind uit ingevroren embryo’s, waardoor 
uiteindelijk 29% van de paren die gestart zijn met een IVF-poging een
levendgeboren kind hebben
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Dit plaatje laat zien dat 56% van de paren die starten met een IVF behandeling (een, twee of drie 
pogingen) na afloop van deze behandeling een kind heeft. Bij 46 % van de paren is het kind geboren na 
terugplaatsing van embryo’s in de cycli waarin de poging gedaan is. Bij 10 % van de paren is het kind 
geboren na terugplaatsing van ingevroren embryo’s in een cyclus na de cyclus van de punctie.
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Bij 10 % van de paren is het kind afkomstig uit een 
terugplaatsing van ingevroren embryo’s

Bij 46 % van de paren is het kind afkomstig uit een 
terugplaatsing van “verse” embryo’s
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Dit taartdiagram laat de verdeling zien van paren die gestart zijn met een IVF behandeling na een, twee 
of drie pogingen een kind hebben. Ruim de helft van de paren, 56%, heeft dan een kind gekregen. Dat 
houdt in dat 44% geen kind heeft gekregen. Van belang is dat een derde van de paren (33%) om wat 
voor reden dan ook gestopt is met de behandeling.
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IVF-resultaten zijn afhankelijk van 
veel factoren, waarvan de leeftijd 
van de vrouw een van de 
belangrijkste is. 

In het plaatje is te zien dat 64% 
van de vrouwen die jonger waren 
dan 34 jaar bij het begin van hun 
IVF-behandeling  een kind hadden 
na afloop van hun behandeling. 
Bij vrouwen die 34 of 35 jaar 
waren was de kans 58% en bij 
vrouwen die 36 of 37 jaar waren 
was de kans 49%. 
Bij vrouwen van 38 jaar of ouder 
was de kans op een kind nog maar 
30%.
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In het plaatje is te zien dat de kans 
op zwangerschap ook bepaald 
wordt door het aantal pogingen 
dat al gedaan is. In de eerste 
poging die gestart wordt is 28% 
van de vrouwen zwanger als 
gevolg van de terugplaatsing in de 
cyclus waarin de punctie gedaan is. 
Dit percentage stijgt tot 33% 
wanneer daar ook de 
zwangerschappen bij op worden 
geteld van de terugplaatsing van 
de bij die poging ingevroren 
embryo’s. Deze percentages dalen 
licht voor de tweede poging, 21% 
en 25%. Ook in de derde poging 
zijn deze percentages iets lager, 
15% en 20%.

0

5

10

15

20

25

30

35

poging 1 poging 2 poging 3

%

na cryo
vers


	Resultaten van een IVF-behandeling kunt u in vele boeken, tijdschriften, folders en websites vinden. Het is niet eenvoudig om 
	Een IVF-poging begint met de hormoonstimulatie om meerdere follikels tot ontwikkeling te brengen, waarna bij de punctie de eic
	In onderstaand diagram wordt weergegeven wat er gebeurt met 100 vrouwen die met een IVF poging beginnen. Wanneer 100 vrouwen b
	Dit plaatje laat zien dat 56% van de paren die starten met een IVF behandeling (een, twee of drie pogingen) na afloop van deze
	Dit taartdiagram laat de verdeling zien van paren die gestart zijn met een IVF behandeling na een, twee of drie pogingen een k
	IVF-resultaten zijn afhankelijk van veel factoren, waarvan de leeftijd van de vrouw een van de belangrijkste is. ��In het plaa
	In het plaatje is te zien dat de kans op zwangerschap ook bepaald wordt door het aantal pogingen dat al gedaan is. In de eerst

