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Inleiding
Nederland en België zijn in vele opzichten, zoals socioculturele achtergrond en economische
status, sterk vergelijkbaar. Nieuwe medische technieken worden meestal in beide landen op
ongeveer hetzelfde moment geïntroduceerd. Toch bestaan er ook aanzienlijke verschillen in
de attitude van de overheid bij regelgeving hiervan; IVF is hiervan een voorbeeld.
Kenmerkend is dat de Belgische overheid meer de neiging had de invoering aan de dokters
over te laten; de Nederlandse overheid ziet hierin een aantal risico’s, zo zelfs dat deze de
ingreep onder een verbodsbepaling heeft gebracht. Het is interessant te zien wat nu de
verschillen zijn na tien jaar Nederlandse regelgeving, en afwezigheid daarvan in België.
In Nederland is IVF door het ministerie van WVC (nu VWS), waaronder volksgezondheid
ressorteert, gebracht onder de werkingssfeer van artikel 18 van de Wet Ziekenhuis
Voorzieningen (WZV) wat zoveel wil zeggen dat de behandeling verboden is tenzij men een
speciale vergunning heeft om deze uit te voeren. In België mag iedere arts de behandeling
uitvoeren. Het komt erop neer dat in Nederland alles is verboden tenzij het is toegestaan, en
in België alles is toegestaan wat niet verboden is.
Aantal IVF laboratoria versus aantal behandelingen in Nederland en België
Een van de gevolgen van de regelgeving is geweest dat het aantal laboratoria in Nederland
is gelimiteerd. Om in aanmerking te kunnen komen voor vergunning moesten de
ziekenhuizen aan een groot aantal eisen voldoen. Naast de 8 academische ziekenhuizen die
niet onder het ministerie van WVC vielen maar onder O&W (Onderwijs en Wetenschappen)
en die dus ‘automatisch’ vergunning konden krijgen, kregen van de ongeveer 30 aanvragers
vier algemene ziekenhuizen vergunning. In totaal zijn er dus 12 laboratoria op 15 miljoen
inwoners. Een dertiende laboratorium in een kliniek die zich hoofdzakelijk met abortus
provocatus bezighoudt beriep zich op het feit dat zij geen ziekenhuis waren en dus ook niet
onder de wet ziekenhuisvoorzieningen viel, lijkt- zonder dat zij aan de eisen voldedenzonder meer vergunning te krijgen. De twaalf laboratoria moesten aan allerlei
kwaliteitscriteria voldoen, moesten uitgebreid protocolleren en werden geïnspecteerd door
de geneeskundige hoofdinspectie; het dertiende lab hoefde niets van dit al, maar lijken met
succes hun zaak te hebben bevochten. Dit geeft aan hoe betrekkelijk dit soort regelgeving
is.

In België (ongeveer 10 miljoen inwoners) is het aantal IVF laboratoria gestegen naar 23 (17
in het Nederlandstalige gedeelte en 6 in het Franstalige) Hiermee is dus het aantal
laboratoria per hoofd van de bevolking drie maal zo groot: 1 laboratorium op 1.25 miljoen in
Nederland, 1 op 430 duizend in België (1 op 350 duizend in het Nederlandstalige deel, en 1
op 670 duizend in het Franstalige). Uiteraard zijn er meer centra die IVF aanbieden, maar
dan via ‘transport IVF’. Met de laboratoria samen zijn dat er 34 in België en 30 in Nederland.
Er wordt wel eens, met name door politici, gesteld dat het aanbod in de gezondheidszorg de
vraag schept, en dus zou het in de rede liggen dat er in België meer IVF wordt verricht.
Interessant is echter dat het aantal IVF behandelingen per miljoen inwoners in Nederland en
België vrijwel gelijk is: 800 behandelingen per miljoen in Nederland en 850 in België.
Het enige wezenlijke verschil is dus dat de laboratoriumgrootte in Nederland verschilt:
Gemiddeld 1000 behandelingen per lab per jaar in Nederland tegen gemiddeld 370
behandelingen per lab per jaar in België. Wel zijn er in België enkele hele grote laboratoria
zoals de VUB en Gent, en heel veel kleintjes. Slechts enkele laboratoria in België hebben op
jaarbasis meer dan 100 zwangerschappen.
Is kwantiteit synoniem met kwaliteit?
De grootte van een lab als zodanig is echter geen garantie voor kwaliteit. Deze is eerder
afhankelijk van de motivatie en expertise van de leden van het team. Bij een zo
multifactorieel proces als IVF is het ook belangrijk dat alle teamleden goed op elkaar zijn
ingespeeld. In het onderzoek van IVF in Nederland uitgevoerd in opdracht van de
ziekenfondsraad (waaraan 5 gesubsidieerde en 6 niet gesubsidieerde centra deelnamen)
bleken grote verschillen te bestaan in resultaat (percentage doorgaande zwangerschappen
per gestarte cyclus) die niet te herleiden waren tot een verschil in patiëntenpopulatie. Het
ene centrum deed het dus gewoon beter dan het andere. Bovendien bleek dat de
academische centra niet ‘beter’ waren dan niet academische centra.
‘Succes’ tussen aanhalingstekens
Resultaat bij IVF is niet alleen het aantal zwangerschappen per cyclus. Wat een ‘hormonale’
zwangerschap is bij de een telt bij de ander niet mee. Maar zelfs als men kijkt naar het
aantal doorgaande zwangerschappen of het aantal bevallingen zijn er nog allerlei voetangels
en klemmen: b.v. wat is de leeftijdopbouw van de populatie; met name wat is de maximum
leeftijd van behandelen. Als alle centra op één na de leeftijd van 40 j aanhouden, krijgt dit
centrum de 40 plussers, en wordt dit ‘gestraft’ met een lager zwangerschapscijfer.

Zo zijn er allerlei andere variabelen te noemen die een vergelijking gevaarlijk maken.
Bovendien dient bij ‘succes’ ook het aantal complicaties te worden vermeld zoals met name
het aantal patiënten met een ovariumhyperstimulatie syndroom en het aantal meerlingen
(met name de grotere meerlingen). Hoe meer embryo’s men terugplaatst hoe groter de kans
op succes. Een centrum met een lage implantatiegraad (d.i. het aantal vruchtzakken per 100
teruggeplaatste embryo’s) kan hun zwangerschapscijfer opkrikken door gemiddeld meer
embryo’s terug te plaatsen, met slechts een beperkt aantal grote meerlingen.
De resultaten van IVF in België en Nederland zijn vergelijkbaar. België heeft (volgens de
BELRAP, waaraan vrijwel alle centra deelnemen) zelfs iets betere cijfers dan Nederland,
maar waarschijnlijk worden daar onder gelijke omstandigheden gemiddeld ook iets meer
embryo's teruggeplaatst. Sterke regelgeving heeft dus in ieder geval niet geleid tot
superieure resultaten.
De vooruitgang in de geneeskunde: stilstand is achteruitgang
De Nederlandse overheid is van mening dat nieuwe medische technieken uitsluitend mogen
worden ingevoerd na de uitvoering van een ‘Medical Technology Assessment” (MTA).
Uitsluitend als uit deze MTA blijkt dat de behandeling bijdraagt aan de gezondheidszorg is
invoering toegestaan. De pijlers van een MTA zijn de gerandomiseerde gecontroleerde trial
(RCT), daarnaast de inschatting van de invloed op de gezondheidszorg en uiteraard voor
Nederland ook een kosten/baten analyse. Bovendien mogen de macroeconomische kosten
van de gezondheidszorg niet toenemen. Op zich lijkt dit een lofwaardig streven, maar in de
praktijk blijkt het niet zo simpel te gaan. Een typisch voorbeeld is ICSI
(Intracytoplasmatische sperma injectie, kunstmatige bevruchting): Toen de overheid stelde
dat ICSI uitsluitend na een MTA mocht worden ingevoerd, hebben alle 12 IVF laboratoria
gezamenlijk een aanvraag voor een MTA bij het project ontwikkelingsgeneeskunde van de
ziekenfondsraad ingediend. Omdat er onder andere meer bekend moest worden over ICSI
kinderen zouden deze twee jaar worden vervolgd. Ondanks de steun van het ministerie werd
vervolgens het project afgewezen met als argument dat de looptijd van het onderzoek niet
paste binnen de maximale looptijd van het project ontwikkelingsgeneeskunde, te weten drie
jaar. Uiteraard is dit zo: met de zwangerschapsduur van negen maanden meegerekend blijft
slechts 3 maanden ‘over’ om zwangerschappen tot stand te brengen. Strikt genomen
zouden wij ICSI tot op de dag van vandaag niet hebben kunnen invoeren; daarmee zouden
honderden paren worden veroordeeld tot kinderloosheid, daar waar voor hen een nieuwe
behandelmogelijkheid tot de zo vurig gewenste kinderen zou kunnen leiden. Strikt genomen
zouden wij dan ‘pas op de plaats’ moeten maken, en geen nieuwe behandeling meer

moeten invoeren. De geneeskundige hoofdinspectie stelde ook dat er ten minste 200
kinderen in het buitenland moesten zijn geboren. Uiteindelijk hebben de centra op grond van
dit laatste besloten ICSI toch door te laten gaan, maar een moratorium in te stellen op ICSI
in combinatie met MESA en TESE (extractie van semen uit de bijbal of de zaadbal). Hoewel
inmiddels veel meer dan 200 kinderen na deze techniek zijn geboren is het moratorium
echter nog steeds van kracht omdat nog niet is voldaan aan de tweede eis van de overheid,
nl. dat er eerst dierproeven aan invoering vooraf dienen te gaan. ICSI bij muizeneicellen
schept echter zijn eigen problemen zoals technische haalbaarheid en predictieve waarde
voor de mens.
ICSI is in de ons omringende landen met voortvarendheid ingevoerd, en dit restrictief beleid
heeft in ons land geleid tot een forse achterstand.
Is serendipiteit af te dwingen?
Regelgeving heeft uitsluitend ten doel excessen te voorkomen zonder dat veelbelovende
nieuwe ontwikkelingen in de kiem gesmoord worden. Serendipiteit (het vermogen dingen te
zien die anderen over het hoofd zien) mag niet het slachtoffer worden van een veel te
restrictieve regelgeving, en het is ook zeker niet door regelgevers af te dwingen.
De kosten van de gezondheidszorg: spanningsveld met de vraag.
De Nederlandse overheid is van mening dat het macrobudget van de gezondheidszorg gelijk
dient te blijven, of hoogstens met een zeer kleine marge mag stijgen. Op het eerste gezicht
lijkt dit zinnig: als men bv ziet dat het prijsindexcijfer in de afgelopen zeven jaren met 16 % is
gestegen, en de kosten van de gezondheidszorg met 34 %, lijkt dit een groot verschil.
Tezelfdertijd neigt de overheid ernaar om een systeem sterk gelijkend op het Zweedse
model in te voeren, dat aantoonbaar aanzienlijk duurder is (12 % van het Bruto Nationaal
Product –BNP- in Zweden versus 8,7 % in Nederland met wachtlijsten in Zweden die voor
niet- werkenden kunnen oplopen tot 8 jaar.
Als men de kosten van de gezondheidszorg afzet tegen die van het Bruto Nationaal Product
of de bruto nationale consumptie, gaat de stijging gelijk op. Bovendien is het toenemend
verschil tussen het prijsindexcijfer en het BNP in feite onze toenemende welvaart. Het blijkt
dat het een zeer groot gedeelte van die toegenomen welvaart aan ‘het lichaam’ wordt
uitgegeven, getuige de explosieve groei in uitgaven aan beauty centers, fitness centra,
schoonheidsspecialisten en dergelijke.

De Nederlander van heden vindt een goede gezondheid dan ook het belangrijkste in het
leven: in 25 jaar is het percentage mensen dat dit van mening is gestegen van 35 % naar
bijna 70 %. Dit gegeven staat op gespannen voet met de pogingen om de kosten van de
gezondheidszorg te beteugelen. In ieder geval worden alle nieuwe ontwikkelingen de dupe,
als er geen substitutie is (Iets anders zou moeten vervallen). ICSI is daarvan een typisch
voorbeeld: vroeger waren deze paren gedoemd tot kinderloosheid, adoptie of inseminatie
met donorsemen, zaken die niet in de gezondheidszorg vergoed worden.
Conclusie
De regelgeving bij IVF tussen Nederland en België verschilt wezenlijk. Toch zijn de
resultaten gelijk, en hoewel het aantal centra per miljoen inwoners in België het drievoudige
is, is het aantal behandelingen per miljoen inwoners identiek.
Wel kan overmatige regelgeving leiden tot een afname aan initiatief om vernieuwingen en
verbeteringen door te voeren. De hypothetische angst voor excessen is eerder debet aan
besluitvorming omtrent regulering bij IVF, doch in de praktijk blijkt ook de beroepsgroep zelf
goed in staat tot zelfregulering, getuige de ervaringen tussen Nederland en België.
België loopt internationaal voorop, terwijl in Nederland initiatief eerder wordt afgestraft dan
beloond, meestal door diegenen die zelf op een leeftijd zijn dat zij zich kinderwens niet meer
kunnen voorstellen. Niemand heeft recht op een kind, maar iedereen heeft echter recht op
kinderwens en op hulp bij kinderloosheid.

