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De belangrijkste objectieven voor het College van Geneesheren Reproductieve 
Geneeskunde zijn zoals steeds  : 

• Optimale verzameling per trimester van de gegevens van alle cyclussen (IVF, 
ICSI, donatie en cryo-preservatie) en analyse van deze gegevens. 

• Vermindering van het aantal IVF meerlingen met inbegrip van tweelingen. 
Dit zijn de twee belangrijkste doelstellingen,  

• Voor 2008 wordt de vermindering van het aantal meerlingen bij non-IVF een 
belangrijk punt van actie. In de loop van 2007 werd de registratie van non-IVF 
cycli getest. In analogie met de registratie van IVF-cycli moet ook elke cyclus 
gestimuleerd met gonadotrophines, voor ovulatie inductie en voor IUI als doel, 
worden aangemeld op de registratie website. 

Andere objectieven zijn ook nog  : 
• Analyse en remediëring van verschillen in resultaten tussen centra. 

• Kwaliteitscontrole van het IVF-labo. 

• Economische aspecten van IVF. 
 
 
REGISTRATIE : 

 

Een optimale verzameling van de gegevens is en blijft de belangrijkste doelstelling. 
Zeer belangrijk is de nauwkeurigeheid en de juistheid waarmee de gegevens worden 
ingevuld door de centra. Een goede feed-back naar de centra toe is hierbij 
noodzakelijk. 
In de loop van 2007 werd het rapport betreffende het volledige jaar 2004, 
gepubliceerd op de website www.belrap.be. Verder werd gewerkt aan het rapport 
over de gegevens van 2005, op dezelfde basis als het rapport over 2004. het 
ontwerp van een vast frame voor de jaarlijkse rapporten.  Het rapport 2005 wordt 
voorgesteld op op de voorjaarsvegadering van de BSRM op 25 januari 2008. Dit 
rapport kan daarna ook op de belrap website worden geconsulteerd.   
 
In 2007 werd gewerkt aan het opstellen van een individueel rapport per centrum. Een 
voorbeeld daarvan in annex. 
 
 
 
 

PREVENTIE VAN MEERLINGEN : 

 
• Naar  aanleiding van de terugbetaling van IVF sinds 1 juli 2003 was voor het 

College een belangrijk actiepunt te onderzoeken : 



- hoe nauwkeuring de voorwaarden van IVF bij RIZIV-patiënten vervuld  
werden  

- zelfde vraag ook bij cryo-cycli (max. 2 embryo’s) 
- wat zijn de resultaten in termen van klinische zwangerschappen en 

bevallingen : één-en tweelingen 

- zelfde vraag ook bij cryo-cycli 
- wat zijn de resultaten bij niet-RIZIV-patiënten. 

 

• Registratie van non-IVF. 
Een eerste versie van de registratie van de non-Ivf cycli werd getest begin 
2007. Er werd daarop een eerste correctie aan de lijst met te registreren items 
gebracht en het registratieprogramma (in Ms-Access) werd aan alle centra 
verdeeld. Later op het jaar werd een eerste analyse uitgevoerd en deze 
analyse heeft geleid tot een verdere precisering van de te registreren items 
waarbij de centra in december terug feed-back hebben gekregen. 
De registratie van non-IVF vruchtbaarheidsbehandelingen zal verder worden  
uitgewerkt in 2008.  
Deze registratie houdt niet alleen verband met de maatregelen wat betreft 
gewijzigde terugbetaling van gonodotrope hormonen maar ook aan de  
terugbetaling van de inseminatie procedure (zowel voor de kliniek als het 
laboratorium). 
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