
1 

 

18-03-22 

Langetermijneffecten bij vrouwen met constitutioneel lange gestalte na 

gebruik van hormonale groeiremmende behandeling 

Community Project, SOZP eindwerk Bachelor Geneeskunde 

Annefloor Dupuis (522046ad@student.eur.nl), Dominick Getrouw (521297dg@student.eur.nl), Tessa van der Horst 

(520554th@student.eur.nl), Sepehr Mohammadian (520547mm@student.eur.nl), Femke Muller 

(522585fm@eur.nl), Saan Salih (531877ss@student.eur.nl) 

Carlijn van der Aalst, Stichting Effecten Groeiremming 

 

Wordcount: 8390 

 

  

mailto:522046ad@student.eur.nl
mailto:521297dg@student.eur.nl
mailto:520554th@student.eur.nl
mailto:520547mm@student.eur.nl
mailto:522585fm@eur.nl
mailto:531877ss@student.eur.nl


2 

 

1. Voorwoord 
In het kader van een Community Project vanuit de opleiding geneeskunde van het Erasmus MC  

hebben wij in opdracht van Stichting Effecten Groeiremming onderzoek gedaan naar de 

mogelijke langetermijneffecten van een behandeling met hoge dosis oestrogenen ter 

groeiremming bij vrouwen met een constitutioneel lange gestalte. Wij trachten hiermee een 

beter beeld te krijgen van de langetermijneffecten van groeiremming, zodat hopelijk de zorg 

voor deze doelgroep patiënten geoptimaliseerd kan worden.  

Er is een aantal mensen die we willen bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek. 

Allereerst gaat onze dank uit naar Stichting Effecten Groeiremming. Vanuit de stichting hebben 

we een introductie tot het onderwerp gehad en zij hebben de vragenlijst uitgestuurd naar de 

doelgroep van het onderzoek. Uiteraard willen we de vrouwen die de vragenlijst hebben 

ingevuld bedanken voor hun medewerking. Dankzij hen konden we ons veldonderzoek 

uitvoeren. Daarnaast gaat onze dank uit naar Prof. Dr. Laven, gynaecoloog en hoofd 

voortplantingsgeneeskunde in het Erasmus Medisch Centrum. Wij mochten hem interviewen 

over zijn ervaringen met deze doelgroep vrouwen in de klinische praktijk. In ons onderzoek 

hebben wij daardoor een waardevolle expert opinion verkregen en de mogelijkheden tot 

vervolgonderzoek besproken. 

In het bijzonder willen wij onze begeleider dr. Carlijn van der Aalst, assistent professor aan de 

afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC, bedanken. Mede dankzij haar 

adviezen en feedback zijn we tot dit eindresultaat gekomen.  

Annefloor Dupuis, Dominick Getrouw, Tessa van der Horst, Sepehr Mohammadian, Femke 

Muller, Saan Salih 

Rotterdam, 18/03/2022 
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2. Samenvatting 
Inleiding 

Constitutioneel lange gestalte (CLG) kan behandeld worden wanneer lange kinderen hinder 

ondervinden van hun lichaamslengte. Hierbij werden voorheen hoge doseringen oestrogenen 

gegeven. De behandeling lijkt echter lange termijn gevolgen te hebben, maar hier is nog weinig 

over bekend. De onderzoeksvraag is daarom: “Wat zijn de mogelijke langetermijneffecten van 

een behandeling met hoge dosis oestrogenen ter groeiremming bij vrouwen met een CLG?”. 

Methoden 

Artikelen gevonden op PubMed werden individueel en onafhankelijk gescreend op 

bruikbaarheid. Op basis van in- en exclusiecriteria werden 11 artikelen geselecteerd. Vervolgens 

werden alle uitkomsten verzameld. Er werd gekeken naar de incidentie van verschillende 

langetermijneffecten. Aan de hand van de literatuurstudie stelden de auteurs een vragenlijst op 

voor de Stichting Effecten Groeiremming. Deze vragenlijst bevatte vragen over verschillende 

domeinen: van ziektebeelden tot psychosociaal. 

Resultaten 

Uit het literatuuronderzoek kwam naar boven dat er vaker fertiliteitsproblemen zijn onder de 

behandelde vrouwen. Daarnaast werd een significant verhoogd risico op melanomen gevonden 

en bij andere maligniteiten geen significant verschil. Uit het veldonderzoek bleek 52.1% van de 

vrouwen met klachten na 12 maanden menstruatieproblemen te hebben en 48,8% bleek 

bekend te zijn met een psychische aandoening. 

Conclusie 

Op grond van dit verslag is er geen uitspraak te doen of behandeling met hoge dosis 

oestrogenen leidt tot lange termijn klachten. Verder onderzoek is nodig om dit verband 

concreet te maken. Wel is duidelijk dat deze behandeling een impact heeft gehad op het leven 

van deze vrouwen. Alle vrouwen die behandeld werden, verdienen het om serieus genomen te 

worden en verdienen aandacht van zorgverleners.  

 

Wordcount: 250 
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4. Inleiding 
Lange gestalte wordt gedefinieerd als een lichaamslengte boven het 97e percentiel voor leeftijd 

en geslacht, of twee standaarddeviatie (SD) boven het populatiegemiddelde. Dit houdt in dat 

lange gestalte voorkomt bij drie op de honderd kinderen binnen een populatie (1). 

Oorzaken van lange gestalte kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: primaire 

groeistoornissen (zoals chromosoomafwijkingen, metabole stoornissen en 

bindweefselaandoeningen), secundaire groeistoornissen (zoals toegenomen of afgenomen 

hormoonproductie en obesitas) en idiopathische lange gestalte. Bij idiopathische lange gestalte 

is de oorzaak van de lange gestalte onbekend. Het kan zowel familiair als niet-familiair zijn (2). 

Familiaire lange gestalte, ook wel bekend als constitutioneel lange gestalte (CLG), is de meest 

voorkomende oorzaak van lange gestalte. Hierbij zijn gewoonlijk één of beide ouders eveneens 

lang (3). 

Nederlanders zijn al enkele tientallen jaren de langste bevolking ter wereld (4). Er zijn lange 

kinderen, met name meisjes, die hinder ondervinden van hun lichaamslengte. Ze kunnen zich 

anders voelen dan leeftijdsgenoten, geplaagd worden en hierdoor psychosociale problemen 

ontwikkelen. Verder kunnen zij praktische moeilijkheden ervaren bij het kopen van kleding en 

schoeisel. Bovendien bestond er in de jaren 60/70 het idee dat een vrouw niet langer mocht 

zijn dan een man en dat een lange vrouw moeilijker een partner zou kunnen vinden (5). 

In 1956 publiceerde Goldzieher de eerste studie over de behandeling van lange meisjes met 

hoge dosis oestrogenen ter groeiremming (6). Sindsdien zijn er talloze andere studies 

gepubliceerd over dergelijke behandelingen met oestrogenen (7-9).   

De behandeling van meisjes met CLG berust op het feit dat hoge dosissen oestrogenen de 

epifysairschijven voortijdig sluiten, waardoor de skeletrijping wordt versneld en de volwassen 

lengte eerder wordt bereikt (10).  

De meest gebruikte vormen van oestrogeen in de behandeling van CLG zijn ethinylestradiol (EE) 

en geconjugeerde oestrogenen. Naast de oestrogenen worden vaak ook progestagenen 

toegevoegd voor enkele dagen per maand om een menstruele cyclus te bewerkstelligen en om 

endometriumhyperplasie te voorkomen (7, 11).  

Een aantal veel voorkomende bijwerkingen van de behandeling met hoge dosis oestrogenen is 

gewichtstoename, hoofdpijn en misselijkheid (12). De behandeling lijkt ook gevolgen te hebben 

voor de lange termijn, echter is hierover weinig bekend (13).  

Uit eerder onderzoek is wel gebleken dat de groeiremmende behandeling met hoge dosis 

oestrogenen effect lijkt te hebben op de vruchtbaarheid van vrouwen. Vrouwen hebben een 

groter risico op het krijgen van infertiliteitsbehandeling en een significant verlaagde kans op het 

krijgen van een levend geboren kind (14). 

In februari 2021 is er een uitzending van het AVROTROS-televisieprogramma RADAR geweest, 

genaamd ''Groeiremmers en verminderde vruchtbaarheid, wat wisten medici?''. In deze 



7 

 

uitzending werd stilgestaan bij de mogelijke langetermijneffecten, met name 

fertiliteitsproblemen, van groeiremmende behandeling met hoge dosis oestrogenen die 

vrouwen tijdens de puberteit hebben ondergaan. RADAR ontving honderden reacties naar 

aanleiding van hun oproep aan vrouwen om ervaringen te delen met betrekking tot een 

dergelijke behandeling (15, 16). 

Dit community project is een onderzoeksproject vanuit de opleiding geneeskunde van het 

Erasmus MC dat in opdracht van Stichting Effecten Groeiremming is uitgevoerd. Het focust zich 

op de langetermijneffecten van behandeling met hoge dosis oestrogenen bij vrouwen die 

tijdens de puberteit behandeld zijn in verband met CLG.  

De onderzoeksvraag luidt dan ook: Wat zijn de mogelijke langetermijneffecten van een 

behandeling met hoge dosis oestrogenen ter groeiremming bij vrouwen met een CLG? Om deze 

vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

- Wat is er bekend uit de literatuur over langetermijneffecten van hoge dosis oestrogenen 

ter groeiremming bij vrouwen? 

- Wat zijn de klachten die vrouwen met CLG in Nederland hebben ervaren tijdens en na 

de behandeling met hoge dosis oestrogenen ter groeiremming? 

- Wat is de ervaring van een arts voortplantingsgeneeskunde met vrouwen die behandeld 

zijn met hoge dosis oestrogenen wegens CLG? 

 

 

5. Methoden 
 

De methode bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bespreekt de methode van de 

literatuurstudie en het tweede gedeelte gaat over de methode van het veldwerk. Het 

onderzoeksdesign is descriptief. Er is nog niet veel bekend over de langetermijneffecten van 

groeiremming. Met dit onderzoeksdesign worden de mogelijke langetermijneffecten in kaart 

gebracht. Hierbij worden patiënteigenschappen en het voorkomen van langetermijneffecten 

vastgesteld. 

 

5.1 De literatuurstudie 

5.1.1 Zoekstrategie 

Dit systematische literatuuronderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de PRISMA 

richtlijnen (17). Op 25 januari 2022 werd er een zoekactie uitgevoerd in PubMed. In de PubMed 

databank werd gezocht naar artikelen die iets beschreven over de langetermijneffecten van de 

behandeling met hoge dosis oestrogenen bij vrouwen met een CLG. De zoekactie is terug te 

vinden in de bijlage (zie 11.1). 
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5.1.2 Studie selectie  

De titels en abstracts van de met de zoekactie gevonden artikelen werden individueel en 

onafhankelijk gescreend door de zes auteurs van dit onderzoek. Observationele studies en 

gerandomiseerde trials die rapporteerden over de effecten van hoge dosis oestrogeen 

behandeling bij vrouwen met een CLG of met een voorspelde lange streeflengte, onder de 18 

jaar of voor het einde van de puberteit, gepubliceerd in het Engels of Nederlands, kwamen in 

aanmerking voor inclusie. Alle artikelen gepubliceerd voor 25 januari 2022 werden 

meegenomen bij deze eerste screening. 

Artikelen die het gebruik van oestrogenen bij de groeiremmende behandeling van deze groep 

meisjes benoemden, werden beschouwd als hoge dosis behandelingen. Er waren namelijk geen 

specifieke drempelwaardes voor de definitie van een hoge dosis, medium-dosis of lage-dosis 

oestrogeen. Zolang de behandeling uit oestrogenen en een type progestativum bestond, kwam 

de studie in aanmerking voor inclusie.  

Na de titel-abstract screening werden de in aanmerking komende artikelen gescreend op de 

volledige tekst. De artikelen werden door drie auteurs onafhankelijk van elkaar gescreend, 

gebruik makende van de volgende aanvullende exclusiecriteria: Studies die 1) een andere 

populatie gebruikten dan meisjes onder de leeftijd van 18 jaar die behandeld werden met hoge 

dosis oestrogenen, 2) niet-originele/klinische artikelen waren, 3) experimenteel van aard 

waren, 4) geen uitkomsten of effecten rapporteerden, 5) geen volledige tekst beschikbaar 

hadden, werden geëxcludeerd. Als studie-populaties met elkaar overlapten, dan werd de studie 

met de langste follow-up in patiëntjaren of met de meest relevante uitkomsten meegenomen. 

In het geval dat er een meningsverschil was tussen de auteurs betreffende de inclusie van een 

artikel, bij zowel de titel-abstract screening als de volledige tekst screening, dan werd het 

artikel besproken met de overige auteurs van dit onderzoek, totdat er een overeenstemming 

werd bereikt. 

 

5.1.3 Data extractie 

Alle relevante data werden geëxtraheerd en systematisch genoteerd door middel van Microsoft 

Office Excel 365 (Microsoft Corp, Redmond, WA). Drie auteurs extraheerden ieder data van één 

derde van de geïncludeerde artikelen en valideerden de geëxtraheerde data van de resterende 

artikelen. De verzamelde data bestonden uit studie karakteristieken (auteurs, jaar van publicatie, 

land, type studie, aantal deelnemers, behandelperiode, titel artikel en gerapporteerde primaire 

uitkomstmaat), baseline patiënt karakteristieken (aantal behandelde deelnemers, gemiddelde 

aanvangslengte, voorspelde lengte, bereikte lengte, leeftijd start behandeling en skeletleeftijd) 

en behandelingskarakteristieken (type oestrogeen, dosis oestrogeen, gemiddelde duur 

behandeling en follow-up duur, gemiddeld effect behandeling, langetermijneffecten 

behandeling). Alle uitkomsten werden verzameld met als doel een algeheel overzicht te kunnen 

geven van de langetermijneffecten van deze behandeling in deze patiëntengroep. 
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5.1.4 Statistische analyse 

Continue variabelen worden gepresenteerd als een gemiddelde. Categorische variabelen worden 

gepresenteerd als een percentage. 

Patiënt gerapporteerde ervaringsmaten (PREMs) worden gepoold. Waar mogelijk worden 

overige uitkomsten ook gepoold. Mocht dit niet mogelijk zijn door een gebrek aan artikelen met 

een specifieke uitkomst, dan zullen uitkomsten gepresenteerd worden in een overzichtstabel. 

 

5.2 Veldwerk 

5.2.1 De onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie bestaat uit vrouwen die aangesloten zijn bij Stichting Effecten 

Groeiremming en vrouwen die op alternatieve wijze de vragenlijst hebben ontvangen, en 

aangegeven hebben te willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek omtrent mogelijke 

langetermijneffecten van groeiremmende behandeling. De vrouwen zijn op de kinderleeftijd 

behandeld met diëthylstilbestrol (DES) of met hoge dosis oestrogenen om te voorkomen dat zij 

een langere lengte zouden bereiken. De vrouwen zijn aangesloten bij de stichting veelal naar 

aanleiding van een uitzending van het AVROTROS-televisieprogramma RADAR waarin 

langetermijneffecten, mogelijk geassocieerd met groeiremmende behandeling werden 

gepresenteerd. 

 

5.2.2 De vragenlijst en data verzameling 

Middels het programma LimeSurvey is er een vragenlijst met betrekking tot de gezondheid 

opgesteld. De vragenlijst bestaat uit vijf onderdelen, namelijk 1) Toestemmingsformulier, 2) 

Algemene context informatie, 3) Vragen over de behandeling, 4) SF-36: vragen over 

gezondheidservaring en 5) Onderdeel voor mogelijke vragen en opmerkingen. De volledige 

vragenlijst is terug te vinden in de bijlage (zie 11.3). 

De gehele vragenlijst is uitgewerkt door drie auteurs en is verder aangepast met feedback van de 

overige auteurs. Op dinsdag 1 maart 2022 is de vragenlijst door de stichting gestuurd naar de 

vrouwen die aangesloten zijn bij de stichting. Een week daarop volgde nog een herinneringsmail 

om in een korte periode zoveel mogelijk reacties te ontvangen. De vragenlijst was tot en met 

vrijdag 11 maart 2022 23:59 uur in te vullen, waarna de vragenlijst via Limesurvey gedeactiveerd 

werd. 

Voor het maken van de vragenlijst zijn de volgende bronnen gebruikt om duidelijke 

gestandaardiseerde vragen te formuleren betreffende het rook- en alcoholgedrag (18-20). Voor 

de baseline patiëntkarakteristieken werden de volgende definities gehanteerd voor de 

risicofactoren roken en alcoholgebruik. Roken: Meer dan 10 pack-years (bijvoorbeeld 10 jaar lang 
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één pakje sigaretten per dag). Alcohol: >14 eenheden alcohol per week met eenheid gedefinieerd 

als een glas (21). Voor roken is de hoeveelheid pack-years arbitrair gekozen, omdat er geen 

afgesproken definities zijn die gehanteerd worden voor de risicofactor roken. De SF-36 (short 

form health survey) is een gestandaardiseerde lijst met vragen. Overige vragen zijn bedacht naar 

aanleiding van het interview met Prof. Dr. Laven (hieronder verder) en de Radar uitzending 

genaamd ''Groeiremmers en verminderde vruchtbaarheid, wat wisten medici?'. 

De resultaten van de vragenlijst werden vervolgens door twee onafhankelijke auteurs 

geëxporteerd tot een Excel/SPSS bestand. 

Bij het analyseren van de gegevens werden alleen volledig ingevulde vragenlijsten meegenomen. 

Onvolledige of incomplete vragenlijsten werden geëxcludeerd. Deelnemende vrouwen die geen 

toestemming gaven voor het verwerken van hun gegevens werden geëxcludeerd, evenals 

vrouwen die uiteindelijk behandeld bleken te zijn met een alternatieve groeiremmer die niet 

onder de categorie van oestrogenen viel. 

 

5.2.3 Statistische analyse 

Met behulp van de Shapiro-Wilk test en Kolmogorov-Smirnov test is gekeken of de data normaal 

verdeeld zijn. Normaal verdeelde continue variabelen worden gepresenteerd als een gemiddelde 

met SD. Niet-normaal verdeelde data worden gepresenteerd als een mediaan met een 

interquartile range (IQR) en minimum en maximum. Vermoedelijk incorrect ingevulde gegevens 

worden niet meegenomen bij de berekeningen. Categorische variabelen worden gepresenteerd 

als een percentage. Eerst worden de gepoolde baseline patiëntkarakteristieken en 

behandelingskarakteristieken van de onderzoekspopulatie berekend en gepresenteerd. Daarna 

wordt er gekeken naar de volgende uitkomsten: aantal en soort bijwerkingen, complicaties van 

de behandeling, vruchtbaarheidsproblemen, *slaapproblemen, psychiatrische of psychische 

klachten en onverklaarbare vermoeidheid. Tenslotte worden subjectieve uitkomsten zoals: 

ervaren gezondheid en tevredenheid van de behandeling ook geanalyseerd. Bij alle uitkomsten 

wordt vooral gekeken naar hoeveel van de ondervraagde vrouwen deze klacht of bijwerking 

heeft ten opzichte van de groep. Uitkomsten worden gepresenteerd als aantal vrouwen met deze 

klacht (n) en uitgedrukt in een proportie van het totaal aantal ondervraagde vrouwen (%).  

 

5.2.4 Interview 

Tenslotte werd een interview gehouden met Prof. Dr. Laven, gynaecoloog en hoofd van de 

afdeling voortplantingsgeneeskunde in het Erasmus Medisch Centrum. Het interview werd 

uitgevoerd door twee auteurs en werd opgenomen met toestemming van Prof. Dr. Laven. Het 

interview was semigestructureerd en bevatte de volgende vragen: Hoe vaak komen vrouwen met 

fertiliteitsproblemen ten gevolge van behandeling van lange gestalte? Hoe zijn oestrogenen 

betrokken bij de klachten van de vrouwen? Ziet u nog bepaalde klachten bij vrouwen met 

verminderde fertiliteit in het algemeen, los van de groeiremmers? Worden er nu al dingen gedaan 
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om fertiliteitsproblemen bij de vrouwen die groeiremmende therapie zijn ondergaan te screenen? 

Zijn er nog andere specialismen betrokken bij de zorg van deze mensen met constitutioneel lange 

lengte? Hoe zouden we de zorg van deze mensen die zich wel met klachten presenteren kunnen 

indelen? 

 

6. Resultaten 

6.1 Resultaten van de zoekstrategie  
De PubMed zoekactie heeft geleid tot 108 artikelen, waarbij er één dubbel was. Middels de 

titel-abstract screening zijn er 68 artikelen geëxcludeerd en bleven er 39 artikelen over. Na 

volledige tekst screening en toepassing van de exclusiecriteria werden er in totaal elf artikelen 

geïncludeerd in dit literatuuronderzoek (zie figuur 1).   

 
Figuur 1: Flow diagram van geïncludeerde en geëxcludeerde studies (22) 
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6.1.1 Karakteristieken van de geïncludeerde artikelen 

De elf geïncludeerde studies zijn retrospectieve cohortstudies die zijn gepubliceerd tussen 1975 

en 2014. De vrouwen in de geïncludeerde studies zijn behandeld tussen 1959 en 2005. Het 

aantal deelnemers varieert tussen 9 en 844. De auteursnaam, het jaar van publicatie, het land 

waar het onderzoek is uitgevoerd, het aantal deelnemers, de titel van het artikel en de primaire 

uitkomstmaat zijn te vinden in tabel 1.  

Tabel 1: Karakteristieken van de geïncludeerde artikelen 

Auteurs  Publicatie-
jaar 

Land Type studie 
Aantal 
deel-

nemers 
Periode Titel artikel Primaire 

uitkomstmaat 

Benyi et al. 
(23)   

2014 Zweden 
Retrospectieve 

cohortstudie 
369 

1973-
1993 

Risks of 
malignant and 
non-malignant 
tumours in tall 

women 
treated with 

high-dose 
oestrogen 

during 
adolescence 

Het effect van hoge 
dosis oestrogenen 
als groeiremmer in 

lange meisjes op 
het risico op kanker 
op oudere leeftijd 

Hendriks et 
al. (24) 

2011 Nederland Retrospectieve 
cohortstudie 

413 1968-
1998 

Fertility and 
ovarian 

function in 
high-dose 
estrogen-

treated tall 
women 

Het effect van hoge 
dosis oestrogenen 
als groeiremmer in 

lange meisjes op 
fertiliteit en 

ovariële functie 

Hendriks et 
al. (25) 2012 Nederland 

Retrospectieve 
cohortstudie 125 

1979-
1999 

Fertility of tall 
girls treated 
with high-

dose 
estrogen, a 

dose-response 
relationship 

Het effect van hoge 
dosis oestrogenen 

als groeiremmer bij 
lange meisjes op 

fertiliteitsuitkomste
n (tijd tot eerste 
zwangerschap, 

behandeling voor 
infertiliteit en 

levendgeborenen) 

Jordan et 
al. (26) 

2007 Australië Retrospectieve 
cohortstudie 

780 1959-
1993 

Adolescent 
exposure to 
high-dose 

estrogen and 
subsequent 
effects on 
lactation 

Het effect van hoge 
dosis oestrogenen 

als groeiremmer bij 
lange meisjes op 

borstvoeding 

Kalkan 
Ucar et al. 
(27) 

2009 
Verenigd 
koninkrijk 

Retrospectieve 
cohortstudie 

9 
1989-
2005 

Ethinyl 
estradiol 

treatment for 
growth 

limitation in 
girls with 
Marfan's 

syndrome--
experience 

Het effect van hoge 
dosis oestrogenen 
als groeiremmers 

bij meisjes met het 
Marfan syndroom 

op de lengte en 
cardiovasculaire 

gezondheid 
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from a single 
center 

Pyett et al. 
(28) 

2005 Australië Retrospectieve 
cohortstudie 

844 1959-
1993 

Using 
hormone 

treatment to 
reduce the 

adult height of 
tall girls: are 

women 
satisfied with 

the decision in 
later years? 

De tevredenheid 
van vrouwen met 
het besluit om te 
behandelen om 
hun volwassen 

lengte te 
verminderen 

Radivojevic 
et al. (29) 2006 Frankrijk 

Retrospectieve 
cohortstudie 26 

1989-
2000 

Effects of 
growth 

reduction 
therapy using 

high-dose 
17beta-

estradiol in 26 
constitutionall

y tall girls 

De effectiviteit van 
hoge dosis 

oestrogenen in 
premenarche 
meisjes met 

constitutioneel 
lange gestalte 

Rask et al. 
(30) 

2008 Zweden Retrospectieve 
cohortstudie 

63 1984-
1999 

Oestrogen 
treatment of 
constitutional 
tall stature in 

girls: is there a 
risk of 

thrombosis or 
bleeding? 

Evaluatie van 
hemostatische 

effecten en 
klinische 

uitkomsten van 
oestrogeen 

behandeling van 
constitutioneel 

lange gestalte bij 
meisjes 

Rozendaal 
et al. (31) 

2005 Nederland Retrospectieve 
cohortstudie 

36 1969-
2002 

Growth-
reductive 
therapy in 

children with 
marfan 

syndrome 

Het bepalen van de 
accuraatheid en 

precisie van 2 
lengte-

voorspellende 
methodes bij 

Marfan syndroom 
en groei-reductie 

effecten en 
bijwerkingen van 

geslachtshormoont
herapie 

Venn et al. 
(14) 

2004 Australië Retrospectieve 
cohortstudie 

780 1959-
1993 

Oestrogen 
treatment to 
reduce the 

adult height of 
tall girls: long-
term effects 
on fertility 

Het vaststellen van 
de 

langetermijneffecte
n van een 

oestrogeen 
behandeling bij 

lange meisjes op 
hun fertiliteit 

Wettenhal 
et al. (5)  1975 Australië 

Retrospectieve 
cohortstudie 87 

1959-
1973 

Tall girls: a 
survey of 15 

years of 
management 

and treatment 

Evaluatie van een 
oestrogeen 

behandeling bij 
meisjes met een 

lange gestalte 
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In tabel 2 staan de baseline karakteristieken van alle geïncludeerde studies. De karakteristieken 

waarover geen informatie beschikbaar was in het artikel zijn aangeduid met een streepje. Het 

aantal behandelde patiënten per studie varieert van 4 tot 396 patiënten. De gemiddelde 

hoeveelheid (dosering) EE varieert van 100 microgram (mcg) tot 500 microgram. De 

gemiddelde leeftijd bij de start van de behandeling varieert van 10,0 jaar tot 13,1 jaar. De 

gemiddelde follow-up duur wisselde van 10,2 tot 28,0 jaar.  

Tabel 2: Baseline karakteristieken van de geïncludeerde studies 
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1Ethinylestradiol; 2Diëthylstilbestrol; 3Patiënten met Marfan syndroom; 4microgram; 5gram. 

 

6.1.2 Fertiliteit 

Hendriks et al. (2011) (24), Venn et al. (14), Rozendaal et al. (31) en Hendriks et al. (2012) (25) 

onderzochten het effect van hoge doses oestrogeen op de fertiliteit van vrouwen die zijn 

behandeld in verband met CLG. In tabel 3 zijn de resultaten van de verschillende studies te 

vinden. Vrouwen behandeld met oestrogenen in Venn et al. rapporteerden vaker 
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vruchtbaarheidsproblemen dan onbehandelde vrouwen (14). Zo had 35,9% van de behandelde 

vrouwen geen succes met zwanger worden na 12 maanden actief proberen. Dit was voor de 

onbehandelde groep 18,6%. Ook gingen meer vrouwen die behandeld waren met oestrogenen 

naar een arts vanwege problemen rondom zwanger worden en namen ook meer fertiliteit 

medicatie. Dit was respectievelijk voor de behandelde groep 34,2% en 18,3%. Voor de 

onbehandelde groep was dit 17,9% en 8,3%. Beide studies van Hendriks et al. (24, 25) lieten 

ook een verminderde fertiliteit zien bij behandelde vrouwen. Zo hadden behandelde vrouwen 

in de studie van Hendriks et al., gepubliceerd in 2011, een lagere kans om zwanger te worden in 

vergelijking met onbehandelde vrouwen [odds ratio (OR) = 0,22; 95% betrouwbaarheidsinterval 

(BI) 0,09–0,55] (24). In de studie gepubliceerd in 2012 door Hendriks et al. (25) werd een 

significante trend waargenomen voor toenemende fertiliteitsproblemen bij een toenemende 

oestrogeendosis. Zo raakte 80% van de onbehandelde vrouwen, 69% van de vrouwen 

behandeld met 100 microgram oestrogeen en 59% van de vrouwen behandeld met 200 

microgram oestrogeen binnen één jaar actief proberen zwanger (25). Het vermogen om in een 

bepaalde menstruatiecyclus zwanger te worden (fecundability) was verminderd in vrouwen 

behandeld met 100 mcg oestrogeen [hazard ratio (HR) = 0,42; 95% BI 0,19-0,95] en in vrouwen 

behandeld met 200 mcg oestrogeen (HR = 0,30; 95% BI 0,13-0,72) (25). Het vermogen om 

tenminste één levend geboren kind te krijgen (fecundity) was verminderd in vrouwen 

behandeld met 200 mcg oestrogeen (OR = 0,13; 95% BI 0,02-0,81), maar niet in vrouwen 

behandeld met 100 mcg oestrogeen (25). In de studie van Rozendaal et al. werd uitsluitend 

gekeken naar patiënten met Marfan syndroom, die vanwege hun lange gestalte werden 

behandeld met hoge doses oestrogenen (31). Tijdens de follow-up werd bij één van de 14 

behandelde vrouwen onvruchtbaarheid gerapporteerd. 

Tabel 3: Resultaten van studies over fertiliteit 

Auteur Bekeken uitkomst Resultaat 

Venn et al. Geen zwangerschap na 12 maanden 
Behandelde groep: 35,9%  

 Onbehandelde groep: 18,6% 

  
Naar arts vanwege 

fertiliteitsproblemen 
Behandelde groep: 34,2%  

 Onbehandelde groep: 18,3% 

  Medicatie voor fertiliteit 
Behandelde groep: 17,9%  

 Onbehandelde groep: 8,3% 

Hendriks et al. (2011) Kans op zwangerschap 
Behandelde groep lager dan 

onbehandelde groep (OR 0,22 95% BI2 
0,09-0,55) 

Hendriks et al. (2012) 
Dosis-effect relatie: binnen 1 jaar 

zwanger 

Behandelde groep (200 mcg4): 59%  
Behandelde groep (100 mcg4): 69%  

Onbehandelde groep: 80% 

  Dosis-effect relatie: fecundability 

Behandelde groep (200 mcg4): HR3 = 
0,30 (95% BI2 0,13-0,72)  

Behandelde groep (100 mcg4): HR3 = 
0,42 (95% BI2 0,19-0,95) 

  Dosis-effect relatie: fecundity 

Behandelde groep (200 mcg4): OR1 = 
0,13 (95% BI2 0,02-0,81)  

Behandelde groep (100 mcg4): geen 
effect 

Rozendaal et al. Onvruchtbaarheid Marfan syndroom 
1 van de 14 met oestrogeen 

behandelde patiënten  
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1Odds ratio; 2Betrouwbaarheidinterval; 3Hazard ratio; 4microgram. 

 

6.1.3 Tevredenheid van de behandeling  

In drie artikelen werd de tevredenheid van vrouwen met betrekking tot de hoge dosis 

oestrogeen behandeling ter groeiremming onderzocht, namelijk in Pyett et al. (28), Rask et al. 

(30) en Radivojevic et al. (29). De resultaten van de artikelen werden gepoold en zijn te zien in 

tabel 4. De meerderheid van de vrouwen was tevreden met de keuze voor de behandeling, 

namelijk 60,5%. Ongeveer een derde van de vrouwen was ontevreden of had spijt van de keuze 

om zich te laten behandelen, namelijk 34,4%.  

Daarnaast is in de studie van Pyett et al. (28) de tevredenheid met betrekking tot de lengte van 

onbehandelde vrouwen met CLG vergeleken met vrouwen met CLG die wel behandeld waren. 

Hieruit bleek dat behandelde vrouwen (82,7%) vaker minder tevreden waren over hun lengte 

dan onbehandelde vrouwen (94,7%) (p < 0,001).  

Tabel 4: Tevredenheid van met hoge dosis oestrogeen behandelde vrouwen over de therapie 

Tevredenheid Aantal mensen (%) 

Tevreden 292 (60,5) 
Ontevreden 166 (34,4) 
Twijfel/Weet het niet 7 (1,4) 
Missen 18 (3,7) 
Totaal 483 (100) 

 

6.1.4 Maligniteiten 

In één artikel werd het risico op het ontwikkelen van maligne en non-maligne tumoren in 

vrouwen die behandeld zijn met hoge dosis oestrogenen gedurende de adolescentie 

beschreven. In tabel 5 staat een overzicht van de resultaten van dit artikel. In het artikel van 

Benyi et al. (23) werd bij 27 van de 369 vrouwen tumorontwikkeling waargenomen tijdens de 

follow-up periode. 16 van deze 27 vrouwen behoorden tot de behandelde groep. In de 

behandelde groep ontwikkelden tien vrouwen een maligne tumor en zes vrouwen een benigne 

tumor of carcinoma in situ. Vier vrouwen ontwikkelden borstkanker, één ovariumkanker, één 

cervixkanker, één strottenhoofdkanker en één melanoom. Eén vrouw ontwikkelde zowel 

schildklierkanker als een melanoom en een andere vrouw kreeg naast leukemie ook een 

Hodgkin lymfoom. Van de benigne tumoren of carcinoma in situ waren twee een melanoom in 

situ, één actinische keratose en drie een cervixtumor. In de onbehandelde groep ontwikkelden 

vier vrouwen een maligne tumor en zeven vrouwen een benigne tumor of carcinoma in situ. 

Twee vrouwen ontwikkelden borstkanker, één cervixkanker en één schildklierkanker. Van de 

benigne tumoren of carcinoma in situ waren er vijf cervixtumoren en één myelodysplastisch 

syndroom. Eén vrouw ontwikkelde zowel een benigne ovariumtumor als een cervixtumor. De 

risico’s op het ontwikkelen van tumoren werden berekend met behulp van OR voor de 

behandelde individuen vergeleken met onbehandelde groep. Voor melanomen was de OR 6,1 

(95 BI 1,04-∞) en daarbij was het risicoverschil statistisch significant. Voor de gynaecologische 
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tumoren was de OR 0,8 (95% BI 0,2-2,6), voor borsttumoren 2,3 (95% BI 0,4-12,8) en voor alle 

tumoren 1,7 (95% BI 0,8-3,8). Hierbij waren deze risicoverschillen niet statistisch significant.  

Tabel 5: Overzicht van de resultaten van de studie van Benyi et al. 

Auteur Bekeken uitkomst Resultaat 

Benyi et al. Aantal gevonden tumoren 
Behandelde groep: 16 van de 369 

Onbehandelde groep: 11 van de 369 

  Risico's op tumoren 

Melanomen: OR1 6,1 (95% BI2 1,04-∞) 
Gynaecologische tumoren: OR1 0,8 (95% BI2 0,2-2,6)  

 Borsttumoren OR1 2,3 (95% BI2 0,4-12,8)  
 Alle tumoren: OR1 1,7 (95% BI2 0,8-3,8) 

1Odds Ratio; 2Betrouwbaarheidsinterval 

 

6.1.5 Lactatie 

In het artikel van Jordan et al. (26) werden de langetermijneffecten voor lactatie onderzocht bij 

adolescente vrouwen die blootgesteld zijn aan hoge dosis oestrogenen. Zie tabel 6 voor de 

resultaten. In dit artikel hadden 59,9% van de vrouwen die behandeld waren met DES en 26,3% 

van de vrouwen behandeld met EE bijwerkingen op korte termijn (26). Dat waren onder andere 

bijwerkingen als hyperpigmentatie van de tepels, borstpijn en galactorrhoea. Echter, op lange 

termijn bleken behandelde vrouwen niet te verschillen van onbehandelde vrouwen in hun 

vermogen om kinderen borstvoeding te geven (26). 

Tabel 6: Overzicht van de resultaten van de studie van Jordan et al. 

Auteur Bekeken uitkomst Resultaat 

Jordan et al.  Bijwerkingen op korte termijn 
Behandelde groep 59,9% 

Onbehandelde groep: 26,3% 
  Bijwerking op de lange termijn Geen verschil 

 

6.1.6 Trombose 

In totaal benoemen drie artikelen de frequentie van voorkomen van trombose na de 

groeiremmende behandeling. Een overzicht van de resultaten van deze artikelen is te vinden in 

tabel 7. Rozendaal et al. (31) liet zien dat één van de 17 behandelde vrouwen met het 

syndroom van Marfan (6%) trombose heeft ontwikkeld na het stoppen met de behandeling. 

Rask et al. (30) liet zien dat één van de 35 vrouwen (~2,9%) tien jaar na het stoppen met de 

behandeling een trombose heeft gehad. Radivojevic et al. (29) liet zien dat geen van de 24 

vrouwen, die zijn behandeld met hoge dosis 17beta-oestradiol, trombose heeft ontwikkeld 

binnen een termijn van twee jaar.  

Tabel 7: Overzicht van resultaten van de studies van Rozendaal et al., Rask et al. en Radivojevic et al. 

Auteur  Bekeken uitkomst Resultaten 

Rozendaal et al. 
Aantal gevallen van trombose bij 

behandelde vrouwen met het 
syndroom van Marfan 

1 van de 17 (6%) 

Rask et al. 
Aantal gevallen van trombose na 10 

jaar na behandeling 
1 van de 35 (2,9%) 
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Radivojevic et al. 
Aantal gevallen van trombose na 2 

jaar na behandeling 
0 van de 24 

 

6.1.7 Bloeddruk 

In totaal benoemen twee artikelen de effecten van hoge dosis oestrogenen op de bloeddruk 

van vrouwen. In tabel 8 worden de resultaten weergegeven. Radivojevic et al. (29) liet zien dat 

er geen verandering te zien was in de bloeddruk door behandeling met hoge dosis 17beta-

oestradiol. Ucar et al. (27) liet zien dat zowel de systolische als diastolische bloeddruk in de 

onbehandelde groep statistisch significant hoger was dan de systolische en diastolische 

bloeddruk in de behandelde groep (p < 0,05) in de periode na de behandeling met hoge dosis 

EE. 

Tabel 8: Overzicht van resultaten van de studies van Radivojevic et al. en Ucar et al. 

Auteur Bekeken uitkomst Resultaten 

Radivojevic et al. Verandering van bloeddruk tijdens 
behandeling 

Geen verandering 

Ucar et al. Verandering van bloeddruk na de 
behandeling 

Systolische bloeddruk en diastolische 
bloeddruk verhoogd in de behandelde 
groep (p<0,05) 

 

6.1.8 Overig 

In het artikel van Wettenhall et al. (5) werden de effecten van behandeling met hoge dosis 

oestrogenen op ovariumcystevorming, ontwikkeling van diabetes mellitus en ontwikkeling van 

obesitas onderzocht. In tabel 9 zijn deze resultaten te vinden. In twee van de 87 vrouwen werd 

na 19 en 21 maanden een ovariumcyste gevonden. In de lange termijn follow-up bleek één van 

de vrouwen diabetes mellitus te hebben ontwikkeld en één vrouw obesitas.  

Tabel 9: Overzicht van een aantal uitkomsten van de studie van Wettenhal et al. 

Auteur Bekeken uitkomst Resultaat 

Wettenhal et al.  Ovariumcyste 2 van de 87 behandelde vrouwen 
  Diabetes mellitus 1 van de 87 behandelde vrouwen 
  Obesitas 1 van de 87 behandelde vrouwen 

 

 

6.2 Resultaten van het veldwerk 
In totaal werd de LimeSurvey vragenlijst 128 keer geopend. Van die 128 vragenlijsten werden er 

84 volledig ingevuld. Van de 44 onvolledige vragenlijsten was er één persoon die geen 

toestemming gaf voor het verwerken van haar gegevens, acht hadden niets ingevuld en 29 

hadden minder dan 20% van de vragenlijst ingevuld. Zes van de 44 vrouwen hadden wel meer 

dan 50% van de vragenlijst ingevuld. De resultaten van de 84 volledig ingevulde vragenlijsten 

worden hierna in tabellen gepresenteerd. De therapie-specifieke bijwerkingen en complicaties 
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van de zes niet volledig ingevulde vragenlijsten (maar wel >50%) zijn terug te vinden in de 

bijlage (zie tabel 1A in 11.2).  

 

6.2.1 Baseline karakteristieken van de vrouwen 

84 vrouwen hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Gepoolde baseline karakteristieken van de 

vrouwen zijn terug te vinden in tabel 10. De gemiddelde leeftijd van deze vrouwen was 42,7 

jaar (SD 9,8, min-max range 23-64 jaar). De mediaan van de leeftijd voorafgaand aan de 

behandeling was 12,0 jaar (IQR = 2 jaar, min-max range 6-15 jaar). De mediane duur van de 

behandeling is 24,0 maanden (IQR = 6 maanden, min-max range 2-80 maanden). 

Voorafgaand aan de behandeling was de mediaan van de lengte 176,0 cm (IQR = 9,0 cm, min-

max range 120,0-192,0 cm). De mediaan van de voorspelde lengte van deze vrouwen was 192,0 

cm (IQR = 7,0 cm, min-max range 170,0-215,0 cm). De mediaan van de huidige lengte van deze 

vrouwen is 183,0 cm (IQR = 3,0 cm, min-max range 175,0-190,0 cm). 

Een groot deel  van de vrouwen werd behandeld met EE (50% van de groep). Een ander deel 

van vrouwen gaf aan dat ze niet meer te weten met welk medicijn zij behandeld zijn (46,4%). 

Deze vrouwen gaven wel aan dat ze behandeld werden met oestrogenen.  

21,4% van de vrouwen voldeed aan de definitie voor roken als risicofactor. 77,4% van de 

vrouwen had minimaal één familielid (vader/moeder/broer/zus/opa/oma) met een ziekte uit 

de volgende groepen: hart- en vaatziekten, longziekten, suikerziekte, osteoporose, reuma, 

kanker, psychiatrische stoornissen, polycysteus ovarium syndroom (PCOS) en lever- en 

schildklieraandoeningen. 69% van vrouwen geeft aan geen medicatie te slikken. De overige 31% 

neemt medicatie voor de gediagnosticeerde ziektebeelden zoals beschreven in tabel 10. 

De meest voorkomende ziektegroepen bij deze vrouwen waren psychische aandoeningen. 41 

vrouwen (48,8%) gaven aan dat één of meerdere psychische aandoeningen bij ze zijn 

vastgesteld door een arts in de periode na het stoppen met de hoge dosis oestrogenen. In 6.2.5 

worden de desbetreffende diagnoses in meer detail beschreven.  

Andere relatief vaak voorkomende aandoeningen onder deze groep vrouwen zijn baarmoeder- 

en cervixcarcinoom (8,3%), astma (7,1%), PCOS (6,0%), endometriose (6,0%), 

schildklieraandoeningen (6,0%) en hartritmestoornissen (4,8%). 

 

Tabel 10: Demografische gegevens van de vrouwen die de survey volledig hebben ingevuld (n = 84) 

Demografische gegevens  Gemiddelde 
(SD11)* / Mediaan 

(IQR12)**  

Range (min-max)  

Leeftijd (jaren)  42,7 (9,8)*  23-64  

Gewicht  77,5 (16,0)** 57,0-178,7  
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Duur van de behandeling (maanden)  24,0 (6,0)**  2-80  

Leeftijd start behandeling (jaren)  12,0 (2,0)**  6-15  

Lengte voorafgaand aan de behandeling  176,0 (9,0)**  120-192  

Voorspelde lengte of streeflengte voor therapie 
(centimeter)  

192,0 (7,0)**  179-205  

Huidige Lengte (centimeter)  183,0 (3,0)**  175-190  

Huidige BMI1 (kg/m2)  23,4 (4,6) ** 16,8-54,6  

    

Gebruikte medicatie  Aantal vrouwen (%)  

    EE2  42 (50,0)  

    DES3/Stilbestrol  1 (1,2)  

    Andere  2 (2,4)  

    Onbekend  39 (46,4)  

    
Blootstelling aan risicofactoren  Aantal vrouwen (%)  

    Roken  18 (21,4)  

    Alcohol  1 (1,2)  

    
Bekend of gediagnosticeerd met Hart- en 
Vaatziekten:  

Aantal vrouwen (%)  

    Geen  76 (90,4)  

    Hartritmestoornissen  4 (4,8)  

    Hypertensie  3 (3,6)  

    TIA4  1 (1,2)  

    Andere  1 (1,2)  

    Angina Pectoris/Cardiomyopathie/Hartfalen  0 (0,0)  

    Myocardinfarct/CVA5/Aneurysma/Trombose  0 (0,0)  

    
Bekend of gediagnosticeerd met Longziekten:  Aantal vrouwen (%)  

    Geen  76 (90,4)  

    Astma  6 (7,1)  

    Bronchitis  1 (1,2)  

    Longembolie  1 (1,2)  

    Sarcoïdose  1 (1,2)  
    COPD6/Longfibrose/Andere  0 (0,0)  

    
Bekend of gediagnosticeerd met Psychische 
aandoeningen:  

Aantal vrouwen (%)  

    Geen  43 (51,2)  

    Burn-out/Overspanning  23 (27,4)  

    Depressie  18 (21,4)  

    Angststoornis  13 (15,5)  

    PTSS7  13 (15,5)  
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    Slaapstoornis  5 (6,0)  

    Dwangstoornis/ADHD8  4 (4,8)  

    Persoonlijkheidsstoornis  4 (4,8)  

    Eetstoornis (Anorexia, Boulimia of NAO9)  3 (3,6)  

    Psychotische stoornis/Andere  0 (0,0)  

  

Bekend of gediagnosticeerd met Kanker:  Aantal vrouwen (%)  

    Geen  70 (83,3)  

    Baarmoeder en Cervix  7 (8,3)  

    Borst  3 (3,6)  

    Ovarium  1 (1,2)  

    Melanoom  1 (1,2)  

    Colorectaal Carcinoom  1 (1,2)  

    Andere  1 (1,2)  

    Vulva/Long/Pancreas/Hoofdhals/Leukemie  0 (0,0)  

    

Bekend of gediagnosticeerd met Overige 
Chronische ziekten:  

Aantal vrouwen (%)  

    Geen  59 (70,2)  

    Andere dan hier onder genoemd  7 (8,3)  

    PCOS10  5 (6,0)  

    Schildklieraandoeningen  5 (6,0)  

    Endometriose  5 (6,0)  

    Osteoporose  3 (3,6)  

    Reuma  1 (1,2)  

    Leveraandoeningen  1 (1,2)  

    Diabetes mellitus type 2  1 (1,2)  

    

Medicatie  Aantal vrouwen (%)  

    Geen  58 (69,0)  

    Voor bovengenoemde diagnoses  26 (31,0)  

  

Bloedwaarden  Niet 
bekend  

Verlaagd  Normaal  Verhoogd  

    Triglyceriden  68  0  13  3  

    Cholesterol-Totaal  64  1  15  4  

    Cholesterol-HDL13 66  0  16  2  

    Cholesterol-LDL14  66  0  14  4  

    HDL13/Cholesterol ratio  67  0  17  0  

    Glucose niet-nuchter  64  0  19  1  

    Glucose nuchter  66  0  16  2  

  

Familieanamnese  Aantal vrouwen (%)  
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    Geen familieleden die de hierboven genoemde 
ziekten heeft gehad  

19 (22,6)  

    Minimaal 1 familielid met een positieve 
familieanamnese   

65 (77,4)  

 

1Body Mass Index; 2Ethinylestradiol; 3Diëthylstilbestrol; 4Transient Ischemic Attack; 5Cerebrovasculair accident; 
6Chronic Obstructive Pulmonary Disease; 7Posttraumatische stressstoornis; 8Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder; 9Niet anders omschreven; 10Polycysteus Ovarium Syndroom; 11Standaarddeviatie; 12Interquartile range; 
13Hogedichtheidlipoproteïne; 14Hogedichtheidlipoproteïne. 

 

6.2.2 Bijwerkingen 

In totaal gaven vijf vrouwen (6%) aan geen last te hebben gehad van bijwerkingen tijdens de 

behandeling met hoge dosis oestrogenen. De overige 79 vrouwen (94%) hebben last gehad van 

de volgende bijwerkingen: gewichtstoename (52,4%), psychische klachten (36,9%), 

menstruatiestoornissen (34,5%), misselijkheid/braken (31%) en kuitkrampen (25%). De overige 

bijwerkingen tijdens de behandeling zijn te vinden in tabel 11. 

Tabel 11: Overzicht van de bijwerkingen/klachten die de vrouwen ervaarde tijdens de behandeling met hoge dosis 

oestrogenen (n = 84) 

Bijwerkingen/Klachten tijdens de behandeling Aantal vrouwen (%) 

Geen 5 (6,0) 

Gewichtstoename 44 (52,4) 

Kuitkrampen 21 (25,0) 

Misselijkheid/Braken 26 (31,0) 

Duizeligheid 19 (22,6) 

Migraine 17 (20,2) 

Hoge bloeddruk 3 (3,6) 

Overmatige pigmentvorming (hyperpigmentatie) 6 (7,1) 

Menstruatiestoornissen 29 (34,5) 

Verandering in gedrag (verhoogde of verlaagde libido) 13 (15,5) 

Last van psychische klachten (depressie, angststoornis, 
stemmingsverschijnselen enz.) 

31 (36,9) 

Overmatig striae (stretch marks) 18 (21,4) 

Extreem hongergevoel (hyperfagie) 14 (16,7) 

Vastgestelde poliepen 1 (1,2) 

Vastgestelde endometriumhyperplasie (verdikking van de 
binnenwand van de baarmoeder) 

4 (4,8) 

Gevoelige borsten 16 (19,0) 

Eierstok cyste (ovarium cyste) 5 (6,0) 

Afscheiding van melk of vocht uit 1 of beide borsten 6 (7,1) 

Trombose 1 (1,2) 

Glucose intolerantie 1 (1,2) 

Buikpijn 2 (2,4) 

Darmklachten 1 (1,2) 

Eierstokontsteking 1 (1,2) 
Extreme menstruatie 1 (1,2) 
Geen borstontwikkeling 1 (1,2) 
Geen menstruatie 1 (1,2) 
Hoornvliesontsteking 1 (1,2) 
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Jeuk 1 (1,2) 
Meer beharing 1 (1,2) 
Moeheid 2 (2,4) 
Niet lekker in vel zitten 1 (1,2) 
Continue koud 1 (1,2) 
Zonne-allergie 1 (1,2) 
Erythromelalgie 1 (1,2) 
Weet ik niet meer 21 (25,0) 

 

6.2.3 Therapie-specifieke klachten 

Twaalf vrouwen (14,3%) hebben geen bijwerkingen ervaren van de groeiremmende therapie 

tot een jaar na de behandeling (zie tabel 12). Acht vrouwen (9,5%) gaven aan zich geen 

bijwerkingen te herinneren. De meest voorkomende bijwerkingen tot een jaar na behandeling, 

met 22,6%, waren emotionele en psychische problemen zoals somberheid en 

stemmingswisselingen. Ook gaven acht vrouwen (9,5%) aan last te hebben gehad van 

menstruele klachten zoals extreme menstruaties of juist geen menstruaties. Na deze klachten 

kwamen hoofdpijn, algehele malaise (misselijkheid, braken, etc.) en gewichtstoename het 

meest voor met respectievelijk 8,3%, 8,3% en 7,1%. 

Tabel 12: Bijwerkingen/Klachten die de vrouwen tot 12 maanden na afloop van de behandeling met hoge dosis 

oestrogenen hebben ervaren (n = 84) 

Bijwerkingen/Klachten tot 12 maanden na afloop van de 
behandeling 

Aantal vrouwen (%) 

Gewichtstoename 6 (7,1) 

Gewichtsafname 2 (2,4) 

Algehele malaise (misselijkheid, braken etc.) 7 (8,3) 

Overbeharing 1 (1,2) 

Hyperpigmentatie (tepels) 1 (1,2) 

Hoofdpijn 7 (8,3) 

Striae 2 (2,4) 

Somberheid en andere emotionele problemen/psychisch 19 (22,6) 

Galactorroe 1 (1,2) 

Hitte gerelateerde klachten 1 (1,2) 

Rugpijn 2 (2,4) 

Menstruele klachten (heftig, irregulair,amenorroe etc.) 
totaal: 

8 (9,5) 

         Extreme menstruatie 5 (6,0) 

         Amenorroe 1 (1,2) 

         Irregulair 1 (1,2) 

         Overig 1 (1,2) 

Geen/niet 12 (14,3) 

Weet ik niet meer 8 (9,5) 

 

48 van de 84 vrouwen (57,1%) heeft vanaf twaalf maanden na afloop van de behandeling 

lichamelijke klachten ervaren, waarvan ze denken dat het te maken heeft met de 

groeiremmende behandeling (zie tabel 13). Hiervan gaven 31 vrouwen (64,6%) aan last te 
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hebben van hormonale klachten, zoals stemmingswisselingen en woedeaanvallen. Andere veel 

voorkomende klachten zijn onder andere menstruatieproblemen (52,1%), psychische klachten 

(47,9%), verminderde vruchtbaarheid (45,8%), rug- en gewrichtsklachten (41,7%) en 

endometriose (16,7%). Ook gaven zes vrouwen (12,5%) aan onvruchtbaar te zijn. 

Tabel 13: Overzicht van klachten vanaf 12 maanden na de behandeling met hoge dosis oestrogenen, die de 

vrouwen hebben ervaren. De percentages zijn berekend op basis van een totaal aantal vrouwen van 48. 

Klachten vanaf 12 maanden na behandeling Aantal vrouwen (%)  

Pijn op de borst 0 (0,0) 

Verminderde vruchtbaarheid 22 (45,8) 

Onvruchtbaarheid 6 (12,5) 

Hartkloppingen 9 (18,8) 

Pijn in het onderbeen 4 (8,3) 

Problemen met de borstvoeding 7 (14,6) 

Haaruitval 7 (14,6) 

Psychische klachten (depressie, angst) 23 (47,9) 

Spierkrampen 7 (14,6) 

Endometriose (heftige vorm, geopereerd) 8 (16,7) 

Vochtophoping (oedeem) in de benen 3 (6,3) 

Veel menstruatieproblemen / Verstoorde menstruatie 
(onder andere doorbraakbloedingen) 

25 (52,1) 

Blaaskanker 0 (0,0) 

Rugklachten en gewrichtklachten 20 (41,7) 

Vermoeidheid 19 (39,6) 

Hormonale klachten, stemmingswisselingen, woede etc. 31 (64,6) 

Overgewicht sinds gebruik groeiremmers 14 (29,1) 

Overgangsklachten 10 (20,8) 

Darmtumoren 0 (0,0) 

Chronische hoofdpijn 10 (20,8) 

Onrustige cellen baarmoedermond 8 (16,7) 

Frozen Shoulder 2 (4,1) 

5 miskramen 1 (2,1) 
Geen borstgroei 1 (2,1) 
Goedaardige bottumor (hemangioom) 1 (2,1) 
Cyste in nier 1 (2,1) 
Groeipijnen (rusteloze benen) 1 (2,1) 
Hevige acne  1 (2,1) 
Leverkanker 1 (2,1) 
Striae 1 (2,1) 
Trage schildklier 1 (2,1) 
Slecht slapen 1 (2,1) 
Vervroegde overgang 1 (2,1) 
Zeer laag libido 1 (2,1) 
Botontkalking 1 (2,1) 
Zonne-allergie 1 (2,1) 
Erythromelalgie 1 (2,1) 

 

6.2.4 Fertiliteit 

Kijkend naar de fertiliteit gaven 56 van de 84 vrouwen (66,7%) aan dat ze een kind of kinderen 

hebben. Van die 56 vrouwen geven 30 vrouwen (53,6%) aan dat ze problemen hadden rondom 



27 

 

het zwanger worden. Tijdens de zwangerschap hebben 21 vrouwen (37,5%) problemen 

ervaren, zoals een miskraam (52,4%) en een te groot of te klein kind (19,0%) (zie tabel 14). 

Tijdens de bevalling hebben veertien van de 41 vrouwen (34,1%) problemen ervaren (zie tabel 

15), waarvan drie vroeggeboorte (21,4%), drie stuitligging/dwarsligging (21,4%), vier foetale 

nood (28,6%), twee langdurig gebroken vliezen (14,3%), één overtijd raken (7,1%) en twee te 

groot of te klein kind (14,3%). Problemen met de vruchtbaarheid van de zoon of dochter van de 

vrouw komt bij twee van de 56 vrouwen voor (3,6%). In de vragenlijst hebben ook zes vrouwen 

(12,5%) aangegeven geen kinderen te hebben door een onvervulde kinderwens als gevolg van 

onvruchtbaarheid. 

Tabel 14: Overzicht van de problemen die vrouwen hebben ervaren tijdens de zwangerschap. De percentages van 

de problemen zijn berekend op basis van een totaal aantal vrouwen van 21. De percentages van “ja”, “nee” en 

“niet van toepassing” zijn berekend op basis van een totaal van 84 vrouwen. 

Problemen tijdens zwangerschap Aantal vrouwen (%) 

Ja 21 (25,0) 

   Bloedverlies in de eerste 12 weken van de zwangerschap 5 (23,8) 
   Bloedverlies na de eerste 12 weken van de zwangerschap 5 (23,8) 
   Hoge bloeddruk in de zwangerschap 4 (19,0) 
   Miskraam 11 (52,4) 
   Te groot of te klein kind 4 (19,0) 
   Zwangerschapsdiabetes (zwangerschapssuiker) 2 (9,5) 
   Bloedarmoede (anemie) 1 (4,8) 
   Langdurige (extreme) misselijkheid 2 (9,5) 
   Bekkeninstabiliteit 2 (9,5) 
   Placentaire problemen 1 (4,8) 
   Gewrichtsproblemen 1 (4,8) 
   Navelstreng problemen 1 (4,8) 
   Vroegtijdig ween 2 (9,5) 
   Hernia 1 (4,8) 
   Gewichtstoename 2 (9,5) 
   Onvervulde kinderwens 6 (28,6) 
Nee 35 (41,7) 
Niet van toepassing (geen zwangerschap gehad) 28 (33,3) 

 

Tabel 15: Overzicht van problemen tijdens de bevalling(en). De percentages van de problemen zijn berekend op 

basis van een totaal aantal vrouwen van 14. De percentages van “ja”, “nee” en “niet van toepassing” zijn berekend 

op basis van een totaal aantal vrouwen van 84. 

Problemen tijdens de bevalling(en) Aantal keren dat problemen voorkomen (%) 

Ja 14 (16,7) 

    Vroeggeboorte 3 (21,4) 

    Stuitligging/dwarsligging 3 (21,4) 

    Stilgeboren kind 0 (0,0) 

    Foetale nood (kindje moet met spoed worden geboren) 4 (28,6) 

    Langdurig gebroken vliezen 2 (14,3) 

    Overtijd raken (zwangerschap duurt langer dan 42 weken) 1 (7,1) 

    Te groot of klein kindje (positieve en negatieve 
discongruentie) 

2 (14,3) 

    Anders: 4 (28,6) 
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        Placenta liet niet los  1 (7,1) 

        Schouderdystrofie 1 (7,1) 

        Sterrenkijker 1 (7,1) 

        Zeer afwijkende placenta met ader in 1 (7,1) 

Nee 27 (32,1) 

n.v.t. 43 (51,2) 

 

De respondenten werden ook gevraagd over de duur van hun zwangerschap(pen). Hierop 

hebben elf vrouwen (21,4%) aangegeven een zwangerschap korter dan 37 weken te hebben 

gehad. Bij 23 vrouwen (41,1%) duurde de zwangerschap juist langer dan 40 weken (zie tabel 1B 

in 11.2). Daarnaast is ook gevraagd op welke manier de bevalling plaatsvond (zie tabel 1C in 

11.2). 

 

6.2.5 Psychische klachten na stoppen met de behandeling 

In totaal hebben 43 vrouwen aangegeven geen psychische aandoeningen te hebben ontwikkeld 

na het stoppen met de behandeling. Van de resterende vrouwen hebben 23 vrouwen (27,3%) 

last gehad van overspannenheid of burnout, achttien (21,4%) van depressie, dertien (15,5) van 

angststoornissen en dertien vrouwen (15,5%) van posttraumatische stressstoornis (zie tabel 

10). Negentien vrouwen (22,8%) hebben last of hebben last gehad van andere klachten zoals 

eetstoornissen, slaapstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen etc. 

 

6.2.6 Puberteit 

Er zijn ook een aantal stellingen gepresenteerd over de puberteit, waarop gereageerd kon 

worden met volkomen juist (VJ), volkomen onjuist (VO), grotendeels juist (GJ), grotendeels 

onjuist (GO) en weet niet meer (WNM) (zie tabel 16). 

Op de stelling of de respondenten hun puberteit als een zware periode hebben ervaren, 

hebben vijftig vrouwen (59,5%) VJ of GJ ingevuld. Dit was 71,5% bij de stelling of ze onzeker 

waren tijdens hun puberteit. Ook hebben 56 vrouwen (66,7%) aangegeven dat ze het moeilijk 

vonden om problemen met hun ouders gedurende de puberteit bespreekbaar te maken. Hierbij 

vonden 46 vrouwen (54,8%) dat ze opstandig waren tijdens hun puberteit. Echter, op de 

stellingen of de vrouwen het moeilijk vonden om nieuwe vrienden te maken en of ze het 

moeilijk vonden om (romantische) relaties aan te gaan, heeft het merendeel van de vrouwen 

VO of GO ingevuld. Dit was respectievelijk 58,3% en 55,9%. 

 

Tabel 16: Overzicht van de antwoorden op de stellingen over de puberteit (n = 84) 

Stellingen Volkomen juist Grotendeels juist Weet niet meer 
Grotendeels 

onjuist 
Volkomen 

onjuist 
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Ik heb de puberteit 
als een zware 
periode ervaren 

31 (36,9) 19 (22,6) 5 (6,0) 26 (31,0) 8 (9,5) 

Ik was onzeker over 
mijn lichaam 
gedurende de 
puberteit 

36 (42,9) 24 (28,6) 5 (6,0) 13 (15,5) 12 (14,3) 

Ik vond het moeilijk 
om nieuwe 
vrienden te maken 

10 (11,9) 20 (23,8) 11 (13,1) 28 (33,3) 21 (25) 

Ik vond het moeilijk 
om (romantische) 
relaties aan te gaan 

17 (20,2) 19 (22,6) 7 (8,3) 27 (32,1) 20 (23,8) 

Ik vond het moeilijk 
om problemen 
bespreekbaar te 
maken met mijn 
ouders gedurende 
de puberteit 

32 (38,1) 24 (28,6) 4 (4,8) 16 (19,0) 14 (16,7) 

Ik was opstandig 
gedurende de 
puberteit 

26 (31,0) 20 (23,8) 3 (3,6) 25 (29,8) 16 (19,0) 

 

6.2.7 Vermoeidheid 

Uit de vragenlijst komt naar voren dat 50% van alle vrouwen last heeft van onverklaarbare 

vermoeidheid.  

 

6.2.8 Tevredenheid over de therapie 

Van de 84 vrouwen bleken twaalf vrouwen minimaal tevreden te zijn met de groeiremmende 

behandeling. 37 vrouwen waren niet tevreden tot helemaal niet tevreden. De overige 35  

vrouwen waren neutraal. In tabel 17 staat een volledig overzicht van het aantal antwoorden 

van de deelneemsters en de redenen. 

De top 5 meest voorkomende redenen voor neutraliteit of ontevredenheid over de behandeling 

waren in oplopende volgorde: bang dat kanker het resultaat was van de behandeling, slechte 

informatievoorziening met betrekking tot behandeling en weinig betrokkenheid bij de 

behandeling, onvruchtbaarheid als oorzaak van de behandeling, de minimale lengtewinst weegt 

niet op tegen de vermeende gezondheidsrisico’s, en tevreden met de huidige lengte, maar niet 

tevreden over de gezondheidsrisico's. 

Dit laatste komt ook redelijk overeen met de vraag over de tevredenheid van de huidige lengte. 

76,2% van de vrouwen gaf aan tevreden te zijn met de huidige lengte. 19% van de 

ondervraagde vrouwen zou achteraf nogmaals kiezen voor deze behandeling. 

Tabel 17: Tevredenheid van de vrouwen (n= 84) over de behandeling en de redenen voor neutraliteit of 

ontevredenheid. 

 Heel erg 
tevreden 

Tevreden Neutraal Niet tevreden Helemaal niet 
tevreden 
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Tevredenheid over de 
behandeling 

3 9 35 13 24 

Tevredenheid over de huidige 
lengte 

20 44 12 7 1 

            
Redenen voor neutraliteit of 
ontevredenheid 

Aantal vrouwen 

    Tevreden over lengte, niet 
tevreden over 
gezondheidsrisico's 

35 

    Onvruchtbaarheid waarvan 
gedacht dat het door de 
behandeling komt 

9 

    Niet betrokken bij de 
behandeling of niet goed 
geïnformeerd 

9 

    Extreme menstruatieklachten 3 
    Vermoeidheidsklachten 1 
    Kinderloosheid 1 
    Lengtewinst minimaal en 
weegt niet op tegen 
gezondheidsrisico's 

17 

    Bang dat kanker het resultaat 
was van de behandeling 

3 

    Had eigenlijk langer willen 
worden 

1 

  Ja Nee 
Mocht u nogmaals voor de 
keuze staan, zou u dan alsnog 
kiezen voor deze behandeling? 

16 (19%) 68 (81%) 

 

6.2.9 SF-36: Vragenlijst over de huidige gezondheidstoestand 

De SF-36 is een vragenlijst om de ervaren kwaliteit van leven van deze vrouwen in kaart te 

brengen. Een overzicht van de vragen met daarbij behorende resultaten is zichtbaar in tabel 18. 

65 van de 84 (77,4%) vrouwen beoordeelden hun huidige gezondheid als goed tot uitstekend.  

Wat betreft beperkingen in het dagelijkse leven gaven 43 vrouwen (51,2%) aan een beetje tot 

ernstig beperkt te zijn bij forse inspanning.  

Bij de vraag over hoeveel lichamelijke pijn ze het afgelopen jaar hebben ervaren gaven 24 

vrouwen (28,6%) aan geen lichamelijke pijn te hebben ervaren. Twee vrouwen (2,4%) gaven 

aan zoveel hinder te ervaren van de pijn dat huishoudelijk werk niet uit te voeren is. 

Op de vraag hoe vaak de lichamelijke gezondheid of emotionele problemen de vrouwen 

hinderden bij sociale activiteiten (zoals vrienden en familie bezoeken) gaven 42 vrouwen (50%) 

aan zelden tot nooit hierdoor gehinderd te worden. 

Tenslotte werd er een stelling gepresenteerd: “mijn gezondheid is uitstekend”. 43 vrouwen 

(51.2%) kozen voor volkomen juist of grotendeels juist, terwijl 26 vrouwen (31.0%) kozen voor 

grotendeels of volkomen onjuist. 
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Tabel 18: Overzicht van de antwoorden op de SF36-vragenlijst 

Vragen Uitstekend 
Zeer 
goed 

Goed Matig Slecht 
  

Hoe zou u over het algemeen uw 
gezondheid noemen? 

4 14 45 18 3 
  

Wordt u door uw gezondheid op dit 
moment beperkt bij deze 
bezigheden? Zo ja, in welke mate? 

Nee helemaal niet Ja, een beetje beperkt 
Ja, ernstig 

beperkt 

  

    Forse inspanning, zoals hardlopen, 
tillen van zware voorwerpen, een 
veeleisende sport beoefenen 

41 30 13 
  

    Matige inspanning, zoals een tafel 
verplaatsen, stofzuigen, zwemmen of 
fietsen 

65 17 2 
  

    Boodschappen tillen of dragen 68 10 6   
    Een paar trappen oplopen 68 14 2   
    Eén trap oplopen 77 7 0   
    Bukken, knielen of hurken 56 21 7   
    Meer dan een kilometer lopen 76 6 2   
    Een paar honderd meter lopen 79 4 1   
    Ongeveer honderd meter lopen 81 3 0   
    Uzelf wassen of aankleden 80 4 0   
Heeft u in de afgelopen 4 weken, een 
van de volgende problemen bij uw 
werk of andere dagelijkse 
bezigheden gehad of andere 
dagelijkse bezigheden gehad, ten 
gevolge van uw lichamelijke 
gezondheid)? 

Ja Nee   

  

    U besteedde minder tijd aan werk 
of andere bezigheden 

18 66   
  

    U heeft minder bereikt dan u zou 
willen 

22 62   
  

    U was beperkt in het soort werk of 
andere bezigheden 

19 65   
  

    U had moeite om uw werk of 
andere bezigheden uit te voeren (het 
kostte u bv. extra inspanning) 

22 62   
  

Heeft u in de afgelopen 4 weken, een 
van de volgende problemen 
ondervonden bij uw werk of andere 
dagelijkse bezigheden ten gevolge 
van emotionele problemen (zoals 
depressieve of angstige gevoelens)? 

Ja Nee   

  

    U besteedde minder tijd aan werk 
of andere bezigheden 

21 63   
  

    U heeft minder bereikt dan u zou 
willen 

21 63   
  

    U deed uw werk of andere 
bezigheden niet zo zorgvuldig als 
gewoonlijk 

20 64   
  

  Helemaal niet Enigzins Nogal Veel     
In hoeverre hebben uw lichamelijke 
gezondheid of emotionele 
problemen u gedurende de 
afgelopen jaren gehinderd in uw 
normale omgang met familie, 

26 28 14 10   
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vrienden of buren, of bij activiteiten 
in groepsverband? 

  Geen 
Heel 
licht 

Licht Nogal Ernstig 
  

Hoeveel lichamelijke pijn heeft u het 
afgelopen jaar gehad? 

24 16 16 21 5 
  

  Helemaal niet 
Een 

klein 
beetje 

Nogal Veel 
Heel erg 

veel 

  

In welke mate bent u de afgelopen 4 
weken door pijn gehinderd in uw 
normale werk (zowel werk 
buitenshuis als huishoudelijk werk)? 

39 30 10 3 2 

  

In hoeverre heeft u het afgelopen 
jaar last gehad van de volgende 
gevoelens? 

Nooit Zelden Soms Meestal Vaak Altijd 

    Voelde u zich levenslustig? 1 6 13 35 25 4 
    Was u erg zenuwachtig? 7 32 23 7 15 0 
    Zat u zo in de put dat niets u kon 
opvrolijken? 

26 26 26 3 3 0 

    Voelde u zich rustig en tevreden? 0 10 14 23 33 4 
    Had u veel energie? 2 9 31 19 20 3 
    Voelde u zich somber en 
neerslachtig? 

9 24 36 3 12 0 

    Voelde u zich uitgeput? 7 23 32 5 15 2 
    Was u een gelukkig mens? 1 3 17 33 25 5 
    Voelde u zich moe? 3 8 34 19 17 3 
  Nooit Zelden  Soms Meestal Altijd   
Hoe vaak hebben uw lichamelijke 
gezondheid of emotionele 
problemen u gedurende het 
afgelopen jaar gehinderd bij uw 
sociale activiteiten (zoals vrienden of 
familie bezoeken, etc)? 

20 22 29 10 3 

  

Hoe JUIST of ONJUIST is elk van de 
volgende uitspraken voor u? 

Volkomen 
juist 

Grotend
eels juist 

Weet ik 
niet 

Grotendeels 
onjuist 

Volkomen 
onjuist 

  

    Ik lijk wat gemakkelijker ziek te 
worden 

7 19 9 26 23 
  

    Ik ben even gezond als andere 
mensen 

17 21 16 26 4 
  

    Ik verwacht dat mijn gezondheid 
achteruit zal gaan 

3 23 30 17 11 
  

    Mijn gezondheid is uitstekend 13 30 15 17 9  

 

6.2.10 Overgewicht 

Met de ingevulde lengte en gewicht is de Body Mass Index (BMI) van de vrouwen berekend. 26 

van de 84 vrouwen (31,0%) bleek een BMI te hebben groter dan 25. De BMI verdeling is 

weergegeven in tabel 19. 

Tabel 19: Onderverdeling van de Body Mass Index (BMI) van de vrouwen (n = 84) in verschillende categorieën 

Categorie BMI  Aantal van Categorie BMI (%) 

1. Ondergewicht  3 (3,57) 
2. Normaal gewicht  55 (65,48) 
3. Overgewicht  19 (22,62) 
4. Obesitas  5 (5,95) 
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5. Ernstige obesitas  2 (2,38) 

 

6.2.11 Interview met expert 

Prof. Dr. Laven is gynaecoloog en hoofd voortplantingsgeneeskunde in het Erasmus Medisch 

Centrum. Hij ziet veel vrouwen die bij hem komen voor vruchtbaarheidsstoornissen, waaronder 

vrouwen die in het verleden zijn behandeld met groeiremmers in de vorm van hoge dosis 

oestrogenen. Echter wordt niet standaard aan de vrouwen gevraagd of ze deze behandeling 

hebben gehad, dus het is niet bekend hoeveel van zijn patiënten hormonale groeiremming in 

het verleden hebben ontvangen. Wel heeft hij in zijn carrière twee vrouwen op zijn poli gezien 

die zelf aangaven met deze medicatie te zijn behandeld. De relatie tussen 

vruchtbaarheidsproblemen en groeiremming is dan ook niet zo eenduidig, anders zou het hem 

allang zijn opgevallen. Hij blijft het dan ook gek vinden dat hier een verband tussen lijkt te zijn. 

Prof. Dr. Laven geeft aan dat vruchtbaarheidsstoornissen veel stress geven. De stress zelf geeft 

ook vergrote kans op andere aandoeningen. Mensen lijden onder vruchtbaarheidsstoornissen. 

Het is daarom moeilijk om te bepalen of de meerdere effecten van groeiremming ten gevolge 

van de behandeling zijn of ten gevolge van de vruchtbaarheidsstoornis zelf.  

Vrouwen met groeiremmers worden niet gescreend op fertiliteitsstoornissen, maar dit lijkt hem 

wel een goed idee. Prof. Dr. Laven is een voorstander van het screenen op vruchtbaarheid van 

elke vrouw op haar 25e jaar door middel van het meten van anti-Müller-hormoon (AMH). Dit is 

een maat voor de eicelreserve. 

Andere klachten bij vrouwen met groeiremmers zijn niet uitgebreid geïnventariseerd bij zijn 

patiënten. Ze komen voor een bepaald probleem en daar wordt op gefocust. Hij heeft echter 

niet het idee dat er heel veel andere klachten zijn, aangezien de vrouwen aangeven redelijk 

gezond te zijn. Wel ziet hij dat een deel van de vrouwen vervroegd in de menopauze komt, 

maar het merendeel heeft PCOS.  

Voor onderzoek naar de effecten van de groeiremming lijkt het hem nuttig om te kijken naar de 

zussen van de vrouwen. 

Voor een volledig overzicht van het interview met Prof. Dr. Laven zie het uitgetypte interview in 

de bijlage 11.4. 

 

7. Discussie 
Met behulp van dit community project is er onderzocht wat er in de literatuur al bekend is over 

de langetermijneffecten van de behandeling met hoge dosis oestrogenen ter groeiremming bij 

vrouwen met CLG. Daarnaast is er middels een vragenlijst gekeken naar andere 

langetermijneffecten die vrouwen aangesloten bij Stichting Effecten Groeiremming ervaren. 
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Zover voor de auteurs bekend is, is dit de eerste systematische literatuurstudie die de 

langetermijneffecten van groeiremming met hoge dosis oestrogenen heeft onderzocht bij 

vrouwen met CLG.  

Uit de literatuurstudie blijkt dat hoge dosis oestrogenen zorgen voor een verhoogd risico op 

onvruchtbaarheid en melanomen bij vrouwen die voor of tijdens de puberteit zijn behandeld 

ter groeiremming. Een mogelijke verklaring voor de onvruchtbaarheid is dat de hoge dosis 

oestrogenen zorgt voor een verhoogd follikelverlies (24), waardoor de vrouwen een 

verminderde reproductieve capaciteit hebben. Zo is volgens Wettenhal et al. de relatie tussen 

oestrogeengebruik en ovariumcystevorming niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de incidentie 

in de behandelde groep vrouwen groter is (5). Het mechanisme waardoor melanomen zouden 

kunnen ontstaan door blootstelling aan hoge dosis oestrogenen is op dit moment nog niet 

duidelijk (23). Verder onderzoek is nodig om deze correlatie sterk te maken. Slechts één artikel 

benoemt het voorkomen van melanomen na hoge dosis oestrogeen behandeling. In kleine 

groepen kan door toeval al een statistisch significant resultaat gevonden worden. 

Desalniettemin is deze bevinding zorgwekkend. Voor vrouwen die behandeld zijn met hoge 

dosis oestrogenen ter groeiremming is het dan van wezenlijk belang dat dit risico op 

melanomen goed onderzocht wordt. Mocht het verhoogde risico op melanomen bij 

behandelde vrouwen op toeval berusten, dan hoeven deze vrouwen niet in blijvende angst te 

leven dat ze mogelijk een verhoogd risico hebben op een melanoom. Anders, mocht dit 

resultaat bij herhaling niet op toeval berusten, dan lijkt screening voor melanomen in deze 

populatie vrouwen aangewezen om gemetastaseerde ziekte te kunnen voorkomen. De 

vruchtbaarheid lijkt inderdaad verminderd te zijn. Dit brengt veel emotionele schade en 

psychische stress met zich mee wat op hun beurt weer kan leiden tot andere klachten. 

Vrouwen die nog steeds een kinderwens hebben, dienen gezien te worden door een 

voortplantingsarts om hun kans op zwangerschap te vergroten. 

De geïncludeerde studies zijn retrospectief van aard. Bij retrospectieve studies, waarbij ook 

gebruik wordt gemaakt van vragenlijsten, moet rekening gehouden worden met recall bias. Een 

andere beperking van retrospectieve studies is dat gegevens moeilijk te poolen zijn. Zo is het 

moeilijk om de kwaliteit van de originele studies te verbeteren. Daarnaast is het lastig om de 

kwaliteit van de gegevens en de mogelijke onderliggende bias aan te pakken door de eventueel 

verkeerde methode van de geïncludeerde studies (32). Daarnaast bestonden de meeste studies 

uit een kleine hoeveelheid vrouwen, behalve Benyi et al. (23), Hendriks et al. (2011) (24), 

Hendriks et al. (2012) (25), Pyett et al. (28) en Venn et al. (14). Bij een kleine groep vrouwen is 

de kans groter dat gevonden verschillen op toeval berusten. Als laatste is de follow-up van deze 

retrospectieve cohort studies niet lang genoeg om effecten van de behandeling over langere 

termijn te kunnen waarnemen. Vanwege de recall bias, kleine populaties en korte follow-up 

duur moeten de resultaten van de studies met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

Van de 84 vrouwen die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben 56 vrouwen een kind kunnen 

krijgen. Ruim de helft gaf echter aan problemen te hebben gehad rondom het zwanger worden. 
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Verder viel op dat een groot deel van deze vrouwen (12,5%) een onvervulde kinderwens heeft. 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek blijft 18% van de vrouwen kinderloos (33), 

waarvan 2% tot 4% van de paren te maken heeft met een onvervulde zwangerschapswens (34). 

Lange lengte is geassocieerd met een verminderde vruchtbaarheid ten opzichte van vrouwen 

met een gemiddelde lengte (35). Dit is slechts een gedeeltelijke verklaring. Op grond hiervan 

kan niet worden verklaard hoeveel vrouwen ongewenst kinderloos blijven of problemen 

hebben met vruchtbaarheid. Een andere verklaring zou kunnen liggen bij de aanwezigheid van 

PCOS. PCOS is geassocieerd met fertiliteitsproblemen. Een groot deel van de vrouwen met 

PCOS heeft problemen met het zwanger raken (36). Echter, de frequentie van gestelde PCOS 

diagnoses was veel lager in deze groep vrouwen om de hoeveelheid aan verminderde 

vruchtbaarheid in de groep vrouwen te kunnen verklaren.  Daarnaast, problemen rondom de 

menstruatie zijn geassocieerd met fertiliteitsproblematiek (37, 38). Een groot deel van de 

vrouwen die onze vragenlijst invulde, gaf aan extreme menstruatieklachten te hebben. Het zou 

kunnen dat de behandeling erin slaagde hun groei af te remmen, maar dat het onderliggende 

menstruatieprobleem onderbehandeld is gebleven. Dit kan hebben geleid tot 

vruchtbaarheidsproblemen op de lange termijn. Een andere oorzaak die genoemd kan worden 

voor de verminderde vruchtbaarheid is het relatieve overgewicht. 31,0 % van de vrouwen die 

de vragenlijst volledig invulde, bleek een BMI te hebben boven de 25. Obesitas is geassocieerd 

met verminderde vruchtbaarheid (39, 40). Het is echter moeilijk te voorspellen of obesitas 

verminderde vruchtbaarheid veroorzaakt of andersom. Overgewicht kan namelijk leiden tot 

verminderde vruchtbaarheid, maar verminderde vruchtbaarheid kan ook zorgen voor 

gewichtstoename als gevolg van emotionele stress. 

Vergeleken met de literatuurstudie was de vragenlijst heel breed opgesteld met als doel 

klachten die mogelijk onderbelicht zijn in de literatuur in kaart te brengen. In het 

veldonderzoek kwamen zorgwekkend veel psychische aandoeningen voor (bijna 50% van 

ondervraagde vrouwen). De verminderde vruchtbaarheid zou de oorzaak van de emotionele 

problematiek kunnen zijn (41). Dit zou echter verder onderzocht moeten worden bij vrouwen, 

behandeld met hoge dosis oestrogenen wegens CLG.  

Mogelijk heeft het voorkomen van psychische aandoeningen verband met het voorkomen van 

onverklaarbare vermoeidheid. Onverklaarbare vermoeidheid is een veel voorkomende klacht 

die veel vrouwen ernstig beperkt.  

Menstruatieproblemen kwamen ook frequent voor. Van de 48 vrouwen die twaalf maanden na 

afloop van de behandeling lichamelijke klachten ervaarden, gaf meer dan de helft (52,1%) aan 

menstruatieproblemen te hebben (gehad). Hoge dosis oestrogenen remmen de hypothalamus-

hypofyse-gonade as (42). Hierdoor is het wel te verklaren dat de meeste vrouwen na stoppen 

met de behandeling menstruatieklachten krijgen. Er moet namelijk een nieuw evenwicht 

komen. Het is onduidelijk of deze menstruatieproblemen er al waren voorafgaand aan de 

groeiremmende behandeling. Menstruatieproblemen kunnen een voorteken zijn van 
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verminderde vruchtbaarheid (37, 38). Daarom moet er ook meer aandacht komen voor de 

menstruatieproblemen bij vrouwen met CLG. 

Uit de vragenlijst is duidelijk geworden dat groeiremmende behandeling een negatieve impact 

heeft gehad op veel vrouwen. Deze vrouwen verdienen serieus genomen te worden en zo goed 

mogelijk begeleid te worden door zorgverleners als zij met klachten presenteren.  

 

7.1 Sterke punten en beperkingen 
Dit is de eerste keer dat er zo’n uitgebreide vragenlijst opgesteld is voor vrouwen die in het 

verleden behandeld zijn met groeiremmers. Eerder verschenen er sporadisch wel studies over 

vruchtbaarheidsklachten, maar dit verslag tracht alle pathologie waar deze vrouwen mee 

kampen in kaart te brengen. Onverklaarbare vermoeidheidsklachten, psychische klachten en 

onvruchtbaarheid zijn maar een paar problemen waar deze vrouwen dagelijks mee om moeten 

gaan. Wat ook uniek is, is het feit dat er een SF-36 vragenlijst gekoppeld is. Met de vragen over 

klachten en met inzicht in de kwaliteit van leven kan heel goed gezocht worden naar waar nog 

winst in kwaliteit van leven te behalen valt. Bovendien is er dan veel beter een koppeling te 

maken tussen enerzijds kwaliteit van leven en de factoren die dat negatief beïnvloeden. 

Een sterk punt van dit onderzoek is dat er 84 volledig ingevulde vragenlijsten verwerkt zijn in 

het verslag. Dit is een relatief groot cohort vrouwen. Echter waren er nog zes niet volledig 

ingevulde vragenlijsten die voor meer dan 50% waren ingevuld die niet verwerkt zijn in de 

resultaten. Vanwege de tijdsbeperking en de moeilijkheden rondom het filteren werd er 

besloten de resultaten van de therapie-specifieke bijwerkingen en complicaties van deze zes 

vrouwen apart te verwerken in de bijlage (zie tabel 1A in 11.3). 

De grootste beperking van deze studie is het fenomeen van recall bias. Recall bias is een 

systematische fout die optreedt wanneer deelnemers zich eerdere gebeurtenissen of 

ervaringen niet nauwkeurig herinneren of details weglaten. De nauwkeurigheid van 

herinneringen kan tevens worden beïnvloed door latere gebeurtenissen en ervaringen. Doordat 

de behandeling net voor of tijdens de puberteit gestart was en de meerderheid van deze 

vrouwen nu al in hun veertigerjaren zitten, zit er een periode van dertig jaar tussen. Aangezien 

het zo lang geleden is, is het vrij moeilijk om bepaalde gegevens van vroeger te achterhalen. 

Daarnaast kunnen bijwerkingen van tijdens de behandeling overschat of onderschat worden. 

Vrouwen denken dat ze ook die klachten hadden ten gevolge van externe factoren, of ze waren 

de bijwerkingen vergeten als die bijvoorbeeld milder waren. Tenslotte geeft ongeveer de helft 

van de ondervraagde vrouwen aan dat ze het lastig vonden de vragenlijst in te vullen, omdat de 

behandeling zo lang geleden was. 

Nog een belangrijke bias is de zogenaamde population bias. Population bias ofwel participation 

bias treedt op wanneer er verschillen zijn tussen degenen in een populatie die worden 

uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek en degenen die hiermee instemmen. Het 
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resultaat zorgt ervoor dat de deelnemende populatie op systematische wijze verschilt van de 

hele populatie. De vrouwen die aangesloten zijn bij Stichting Effecten Groeiremming zijn veelal 

vrouwen die klachten hebben en hierdoor extra gemotiveerd zijn om deel te nemen aan 

onderzoek. Door deze population bias kan er een overschatting zijn van de 

langetermijneffecten van groeiremmers. Het beste zou zijn als de vragenlijst niet alleen naar de 

deelneemsters van de stichting gestuurd zouden worden, maar naar alle vrouwen in Nederland 

die met hoge dosis oestrogenen behandeld zijn vanwege CLG. 

Dit brengt de volgende beperking met zich mee, namelijk de studieopzet. De vragenlijst is 

grotendeels van screenende aard om te kunnen zien welke langetermijneffecten deze vrouwen 

überhaupt ervaren. Om echt duidelijke uitspraken te kunnen doen over de blootstelling aan iets 

en een bepaalde negatieve consequentie zoals onverklaarbare vermoeidheid of verminderde 

vruchtbaarheid is een cohortstudie aangewezen. Hierbij zouden er dan twee groepen met 

elkaar vergeleken moeten worden: Groep 1 met de blootstelling aan groeiremmers en groep 2 

zonder blootstelling. Vervolgens wordt er gekeken wie in deze groepen een bepaald 

langetermijneffect heeft ontwikkeld en kan het relatief risico worden berekend. De berekende 

associaties in deze studie zijn waarnemingen die vaker voorkomen dan op grond van de 

verwachtingen, waardoor  er gedacht kan worden dat het aan de groeiremmende therapie ten 

grondslag ligt. Echter is het moeilijk daar concrete uitspraken over te doen als de opzet van de 

studie onderhevig is aan confounders, statistische onzekerheid, recall bias en population bias.  

 

7.2 Toekomst 
Zoals eerder aangegeven is de opgestelde vragenlijst hopelijk de katalysator tot verder 

onderzoek. Op basis van zelf-gerapporteerde uitkomsten en zonder een controle groep van 

vrouwen die vergelijkbaar zijn in patiëntkarakteristieken (zonder de blootstelling) is het niet 

mogelijk om eenduidig de uitspraak te doen of de groeiremmende behandeling daadwerkelijk 

de oorzaak is voor al de ervaren klachten. Vergeleken met de algemene bevolking hebben deze 

vrouwen wel echt veel meer klachten. Of deze klachten verklaarbaar zijn op basis van de 

groeiremmende therapie moet verder onderzocht worden.  

Het gebruik van groeiremmers zoals in het verleden is achter de rug. Tegenwoordig is er een 

andere methode om de groei te remmen, de epifysiodese. Dit is een operatie waarbij de 

groeischijf door de orthopeed kapot wordt gemaakt. Andere minder invasieve behandelopties 

voor het remmen van de groei zijn er niet. Hierdoor is het duidelijk dat in de toekomst de 

behandeling meer richting een “mental health” benadering zit, namelijk het leren leven met 

een lange lengte door middel van veel gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog. Mocht er 

een ziekte ten grondslag liggen aan de toegenomen lengtegroei en dit gepaard gaan met 

menstruatiestoornissen, dan dienen primair de menstruatiestoornissen behandeld te worden. 

Menstruatiestoornissen zijn een voorteken van verminderde vruchtbaarheid (37, 38). Door dit 
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te behandelen in plaats van de lange lengte kan je in de toekomst veel verdriet als gevolg van 

vruchtbaarheidsklachten voorkomen. 

 

8. Conclusies 
Dit community project heeft laten zien dat vrouwen die voorheen behandeld werden met hoge 

dosis oestrogenen om hun groei te remmen, op de lange termijn met een breed scala aan 

klachten presenteren. Zowel op somatisch gebied (verminderde vruchtbaarheid, maligniteiten, 

menstruatieproblemen) als op psychisch gebied(depressies, burn-out en vermoeidheid). 

Ook al is er met dit community project geen oorzaak-gevolg verband aan te tonen, is er nu 

aanleiding voor verder onderzoek om daadwerkelijk het oorzakelijk verband in kaart te 

brengen. Uit het veldonderzoek is meer dan duidelijk geworden dat groeiremmende 

behandeling bij te veel vrouwen een negatieve impact heeft gehad. Deze vrouwen zijn te lang 

onzichtbaar geweest bij zorgverleners. Bovendien hebben zij het recht om te weten of deze 

groeiremmende behandeling tot hun klachten heeft geleid en of er mogelijk nog gevolgen zijn 

voor hun nageslacht. Daarom is verder onderzoek met betrekking tot dit onderwerp cruciaal. 

Honderden tot wel duizenden vrouwen zijn in Nederland in het verleden behandeld met hoge 

dosis oestrogenen voor hun CLG. Onduidelijkheid over de langetermijneffecten leidt ertoe dat 

de ervaren kwaliteit van leven beperkt wordt. Leven met onzekerheid over het ontstaan van 

vruchtbaarheidsproblematiek, maligniteiten en andere beperkende ziektebeelden (bijvoorbeeld 

endometriose, hartritmestoornissen, chronische vermoeidheid, etc.) is een leven gevuld met 

angst. In een al kwetsbare groep waar psychische aandoeningen bij bijna de helft van de 

vrouwen voorkomen moeten wij als toekomstige artsen juist meer steun kunnen bieden. Wij 

hebben een rol om de kwaliteit van leven van deze vrouwen te bevorderen. Daarom verdienen 

deze vrouwen ook serieus genomen te worden met hun klachten en zorgen. 

 

9. Aanbevelingen 
Nederlanders zijn al tientallen jaren de langste bevolking ter wereld (4) (REF ID A). We moeten 

als samenleving af van het schoonheidsideaal dat vrouwen korter moeten zijn dan mannen. 

Vrouwen die in het verleden behandeld zijn met hoge dosis oestrogenen verdienen het om 

serieus genomen te worden als zij zich presenteren met lange termijn klachten. Verder dienen 

alle vrouwen, die behandeld zijn met hoge dosis oestrogenen voor groeiremming en met 

menstruatieproblemen of -stoornissen, een grondig en goed consult te krijgen. Als deze 

klachten op tijd opgespoord kunnen worden, dan kan tijdig ingegrepen worden op sociaal, 

psychisch en somatisch gebied. 

In de discussie is omschreven hoe een oorzakelijk verband aangetoond kan worden. Voor een 

community project voor volgend studiejaar kan het oorzakelijk verband voor één van de reeds 
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genoemde langetermijneffecten onderzocht worden. Daarbij is het belangrijk om alle vrouwen 

die ooit behandeld zijn met hoge dosis oestrogenen mee te nemen, en niet alleen de vrouwen 

die op dit moment aangesloten zijn bij de Stichting Effecten Groeiremming. Dit met als doel het 

beperken van de population bias. Prof. Dr. Laven heeft aangegeven dat hij met plezier mee wil 

werken aan vervolgonderzoek.  

Alleen met meer onderzoek kunnen we zorgen voor meer duidelijkheid rondom de 

langetermijneffecten van deze groeiremmende behandeling met hoge dosis oestrogenen. 

Hiermee kunnen we de zichtbaarheid van deze kwetsbare patiëntenpopulatie verder 

bevorderen. 

Kortom: Meer onderzoek, Meer aandacht, Meer kwaliteit van leven. 
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11. Bijlagen 

11.1 Zoekactie 
De volgende zoekactie is uitgevoerd in PubMed op 25 januari 2022: 

((“Female”[MeSH]) AND ("Body Height"[MeSH]) AND (("Estrogens/adverse effects"[MeSH]) OR 

("Estradiol/adverse effects"[MeSH]) OR ("Ethinyl Estradiol/adverse effects"[MeSH]) OR 

("Diethylstilbestrol/adverse effects"[MeSH]) OR (“Stilbestrols/adverse effects”[MeSH]))) OR 

(("Body height") AND ((“Women”) OR (“Girls”)) OR (“Adolescents”) AND (“Tall”) AND 

(("Estradiol") OR ("Ethinyl Estradiol") OR ("Diethylstilbestrol") OR (“Stilbestrols”))) 

 

11.2 Extra tabellen 
Tabel 1A: data van zes vrouwen die de vragenlijst niet volledig hadden ingevuld, maar wel voor meer dan 50% 

Vrouwen die >50 
hebben ingevuld 
maar niet 
volledig 

Bekend met 
een 

aandoening 

Klachten/bijwerkingen 
tijdens de behandeling 

Vervolg 
Klachten 1 jaar na de 

behandeling 
Verminderde 

vruchtbaarheid 

Vrouw 1 
Depressie en 
Angststoornis 

Gewichtstoename, 
Misselijkheid en 

Overmatige 
striae 

Vermoeidheid - 

Vrouw 2 - - - - - 

Vrouw 3 PCOS1 
Gewichtstoename, 

Kuitkrampen en 
Psychische 

klachten 

Problemen bij de 
borstvoeding, 

Haaruitval, Oedeem 
benen, 

Menstruatieproblemen 
en Hormonale klachten 

Ja 

Vrouw 4 Eetstoornis 
Gewichtstoename, 

Migraine, 
Menstruatieproblemen 

Psychische 
klachten en 
Overmatige 

striae 

Psychische klachten, 
Menstruatieproblemen 

en Vermoeidheid 
Ja 

Vrouw 5 - 
Gewichtstoename, 

Menstruatieproblemen 

Psychische 
klachten en 

Erythromelalgie 

Menstruatieproblemen, 
Hormonale klachten en 

Vermoeidheid 
- 

Vrouw 6 
Depressie, 

Angststoornis 
en PTSS2 

Gewichtstoename, 
Migraine, Hyperfagie 

Psychische 
klachten en 
Gevoelige 
borsten 

Haaruitval, Psychische 
klachten en 

Vermoeidheid 
- 

1Polycysteus Ovarium Syndroom; 2Posttraumatische Stressstoornis. 

 

Tabel 1B: Duur van de zwangerschap(pen) van de vrouwen die kinderen hebben (n = 56) 

Duur van zwangerschap Aantal vrouwen (%) 

Korter dan 24 weken 6 (10,7) 

25 tot 30 weken 1 (1,8) 

30 tot 36 weken 5 (8,9) 

37 tot 40 weken 35 (62,5) 

41 tot 42 weken 23 (41,1) 

Weet ik niet 27 (48,2) 
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Tabel 1C: Manieren waarop de bevallingen plaatsvond bij de kinderen van behandelde vrouwen (n = 56) 

Manier van bevallingen van kinderen Aantal bevallingen op de manier (%) 

Natuurlijke bevalling 38 (67,9) 

Keizersnede (sectio caesarea) 12 (21,4) 

Ingeleide bevalling (kunstmatig opgewekte weeen) 15 (26,8) 

Vaginale kunstverlossing (vacuümpomp- of tangverlossing) 6 (10,7) 

Andere: Gewone bevalling maar opgewekt i.v.m. 2 weken 
te laat 

1 (1,8) 
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11.3 Vragenlijst van de survey 
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11.4 Expert’s opinion: interview met prof. Laven 
Hoe vaak komen vrouwen met fertiliteitsproblemen ten gevolge van behandeling van lange 

gestalte? De vrouwen die wij met fertiliteitsproblemen behandelen, daar vragen wij niet naar 

of ze ooit groeiremmers hebben gebruikt. En hoeveel hele lange vrouwen daarbij zitten durf ik 

niet te zeggen. In de 24 jaar dat ik hier werk, heb ik denk ik twee mensen gehad die aangaven 

dat ze die pillen hadden gebruikt. Die relatie tussen de groeiremmers en fertiliteitsproblemen is 

niet zo eenduidig, anders was die ons allang opgevallen. 

En dan kan je je ook wel voorstellen dat er eerder onderzoek naar gedaan werd? Ja, en wat we 

toen ontdekt hebben met die promovendus, wat zo gek was, is dat die cycli zo onregelmatig 

was en daar schrokken we van. Daarnaast waren er in dat onderzoekscohort ook veel vrouwen 

die vervroegd in de menopauze waren. Die eerste vraag dus, ja dat is lastig, dat weten we 

helemaal niet zo goed. 

U gaf al aan dat u niet helemaal wist hoe oestrogenen betrokken zouden zijn bij dat hele 

mechanisme. Ja, dat blijf ik gek vinden. 

Ziet u nog bepaalde klachten bij vrouwen met verminderde fertiliteit in het algemeen, los van de 

groeiremmers? Ja, natuurlijk zijn er wel meer klachten. Zowel mannelijke als vrouwelijke 

fertiliteit zijn geassocieerd met uitkomstmaten in het dagelijkse leven. Ze hebben ook allemaal 

redelijk wat stress, de psychische druk is erg hoog. 

Worden er nu al dingen gedaan om de fertiliteitsproblemen te screenen? Bij vrouwen die 

groeiremmers gekregen hebben niet, want ik zie ze natuurlijk niet allemaal. Maar dat zou wel 

een hele goeie zijn. Ik ben erg voorstander van vrouwen op hun 25e te screenen op hun AMH. 

Vroeger was het heel normaal om vroeg kinderen te krijgen, maar nu is het meer common 

sense om dit te doen tussen 30-40 jaar. Daar moeten we echt van af. Ik vind het prima, want 

mijn klandizie groeit hierdoor alleen maar. Maar, probleem is wel, mensen lijden echt onder 

hun vruchtbaarheidsstoornis. Het voelt als falen van je lijf, het is heel frustrerend. 

U vertelde dat er alleen een aantal patiënten op uw poli kwamen die expliciet benadrukten dat 

zij groeiremmers hadden gebruikt, hadden ze daarbij nog andere klachten? Ja, daar hadden we 

wel een beetje naar gekeken, maar ik moet zeggen dat hebben we niet uitgebreid 

geïnventariseerd. Ik kan niet een alomvattende anamnese gaan afnemen bij die vrouwen. Ze 

komen voor een bepaald ziekte probleem en dan focussen wij op dat probleem. Dus hebben 

ook nooit echt direct gefocust op die andere dingen. En ik had niet het idee dat er heel veel 

andere klachten waren, behalve dan dat een aantal vrouwen vervroegd in de menopauze zijn 

gekomen en een substantieel deel had PCOS. 

Hoe vaak ziet u PCOS? Ja dit echt wel aanzienlijk. 

Denkt u dat er nog andere klachten te verklaren zijn op basis van de behandeling, die nog niet 

wetenschappelijk zijn aangetoond? Ja, je zou klachten kunnen hebben bij lange lengte, maar 

dat hoor ik mensen niet zeggen. Ze zeggen allemaal dat ze redelijk gezond zijn. 
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Zijn er nog andere specialismen betrokken bij de zorg van deze mensen met constitutioneel 

lange lengte? Nee. 

Hoe zouden we de zorg van deze mensen die zich wel met klachten presenteren kunnen indelen? 

Je moet dan eerst kijken hoe je al die vrouwen kan bereiken en dan een enquête doen aan de 

hand van een aantal screenende vragen. Dan kan je kijken of er overeenkomende klachten zijn. 

Het liefst dan ook kijken naar de zussen.  

Nogmaals, u vindt het goed dat dit opgenomen wordt? Ja tuurlijk. 

 

11.5 Logboeken 
Annefloor Dupuis (studentnummer: 522046) 

Datum Omschrijving Tijdsbesteding (uur) 

07/12/2021 VO bespreking met MGZ-begeleider en opdrachtsgevers 1 

10/12/2021 Bespreking plan van aanpak project 1 

12/12/2021 Radar uitzendingen kijken 1 

12/12/2021 Inlezen over onderwerp 3 

13/1/2022 Bespreking takenverdeling 1 

14/1/2022 Proefschrift dr. Hendriks lezen 2 

15/1/2022 Vragenlijst maken 2 

21/1/2022 Bespreken survey en aanvullingen 1 

23/1/2022 In en exclusie op basis van titel en abstract 3 

27/1/2022 Bespreking welke artikelen we includeren en bespreking met 
begeleider 

2 

01/2/2022 Bespreking verdeling in- en exclusie artikelen 1 

04/2/2022 Screening artikelen volle tekst 3 

07/2/2022 Bespreken van volle tekst screening met Femke 1  

08/2/2022 Bespreken van volle tekst screening met groepje 1 

09/2/2022 Bespreking met begeleider 1 

10/2/2022 Data extractie 2 

11/2/2022 Vragen bedenken interview dr. Laven en voorbereiden 1,5 

14/2/2022 Data extractie 2 

15/2/2022 Interview met dr. Laven 2 

23/2/2022 Bespreking interview, literatuuronderzoek en taken verdelen 1 

27/2/2022 Artikelen nogmaals lezen 3 

01/3/2022 Schrijven resultaten 3 

02/3/2022 Bespreking samenwerking en bespreking met begeleider 2 

12/3/2022 Tabellen resultaten maken 4 

12/3/2022 Controleren of alles volgens de criteria is en aanpassen 2 

14/3/2022 Bespreking presentatie en laatste loodjes 1 

15/3/2022 Verwerken commentaar begeleider 1 

15/3/2022 Doorlezen werk en verbeteren 2 

17/3/2022 Logboek en tabellen resultaten maken 4 

17/3/2022 Symposium 2,5 
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17/3/2022 Tabellen resultaten maken 4 

18/3/2022 Nogmaals doorlezen en verbeteren 2 

18/3/2022 Bespreking reflectie community project 1 

Totaal aantal uren: 64 uur 

 

Dominick Getrouw (studentnummer: 521297) 

Datum Omschrijving Tijdsbesteding 
(uur) 

07/12/21 VO Bespreking MGZ 1 

10/12/21 Bespreking aanpak met groep + verwachtingen 1 

12/12/21 Bekijken RADAR +inlezen onderwerp 3 

13/01/22 Bespreking takenverdeling 1 

13/01/22 Inlezen SF-36 1 

15/01/22 Start SF-36 vragenlijst Limesurvey 4 

21/01/22 Bespreken survey en aanvullingen +zoekactie 1 

25/01/22 Uitvoeren zoekactie en opzetten search 3 

27/01/22 Bespreking met begeleider 1 

29/01/22 TIAB screening Rayyan 2 

01/02/22 Bespreking verdeling screening 1 

04/02/22 Full tekst screening 2 

08/02/22 Bespreken met Saan inclusies 1 

09/02/22 Bespreking met de begeleider 1 

10/02/22 Verder uitwerken LimeSurvey en vragen verzinnen interview 
met Prof Laven 

2 

*Data 
verschillende 

Mailcontact met verschillende artsen en reageren op hun 
mailtjes, idem het afstemmen met Prof Laven 

2 

14/02/22 Voorbereiden interview met Prof Laven 1 

15/02/22 Interview met Prof Laven met Annefloor 2 

20/02/22 Aanpassingen LimeSurvey met Saan 3 

23/02/22 Groepsbespreking deadlines 1 

24/02/22 Werken aan de methode 2 

27/02/22 Laatste aanpassingen Limesurvey 2 

*Data 
verschillende 

Mailcontact n.a.v vragen Deelnemers Limesurvey 4 

02/03/22 Meeting met de begeleider voor reflectie samenwerking, 
tevens invullen van de CADME 

3 

04/03/22 Methode vertalen naar nederlands en start van de discussie 3 

11/03/22 Excel Data Limesurvey en Limesurvey s’avonds sluiten 1 

12/03/22 Data Poolen en verwerken: Baseline 8 

13/03/22 Data Poolen en verwerken Patiëntentevredenheid en SF-36 10 

14/03/22 Bespreking groep en verder aanpassen tabellen 3 

15/03/22 Aanbevelingen en conclusie geschreven 3 

16-17/03/22 Knoop doorhakken dat ik ga presenteren. Femkes 
powerpoint geheel wijzigen en voorbereiden presentatie 

8 
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17/03/22 Presentatie/ Symposium, Maken aanvullende tabel 6. 
Doorlezen en controleren van de tekst in het verslag 

8 

18/03/22 Controleren of verslag voldoet aan eisen 2 

18/03/22 Verplichte les over samenwerking 1 

Totaal aantal uren: 92 uur 

 

Tessa van der Horst (studentnummer: 520554) 

Datum Omschrijving Tijdsbesteding 
(uur) 

7/12/21 VO bespreking MGZ-begeleider en opdrachtgever 1 

10/12/21 Bespreking plan van aanpak project 1 

12/12/21 Bekijken uitzendingen RADAR + inlezen onderwerp 3 

13/01/22 Bespreking takenverdeling 1 

13/01/22 Lezen proefschrift dr. Hendriks + aanpassingen aan 
zoekopdracht 

2 

15/01/22 Begin vragenlijst maken met Dominick en Annefloor 2 

22/01/22 Notulen bespreking lezen ivm afwezigheid  0,5 

27/01/22 Bespreking met begeleider 1 

30/01/22 Titel-abstract screening Rayyan 2 

01/02/22 Bespreking verdeling screening 1 

06/02/22 Volledige tekst screening Rayyan 2 

07/02/22 Bespreken van volledige tekst screening met Sepehr 1 

09/02/22 Bespreking met de begeleider 1 

11/02/22 Vragen interview prof. Laven bedenken 1 

12/02/22 Limesurvey checken op juistheid 1 

14/02/22 Commentaar interviewvragen begeleider verwerken  0,5 

22/02/22 Data extractie literatuuronderzoek + invullen CATME 
vragenlijst 

3 

23/02/22 Data extractie literatuuronderzoek + Limesurvey checken op 
juistheid 

3 

23/02/22 Groepsbespreking interview, literatuuronderzoek en 
taalverdeling 

1 

02/03/22 Literatuur zoeken inleiding  4 

02/03/22 Bespreking met begeleider reflectie samenwerking 1,5 

06/03/22 Verder met inleiding (bronnen zoeken) + aanpassingen 
uitwerking interview prof. Laven  

4 

07/03/22 Inleiding afmaken  2 

13/03/22 Referenties in RefWorks zetten + SDs en 95% CIs baseline 
karakteristieken berekenen in Excel 

8 

14/03/22 Groepsbespreking laatste loodjes  1 

14/03/22 Voorwoord schrijven + referenties volledige verslag in 
RefWorks 

4 

15/03/22 Verwerken commentaar begeleider met Annefloor + verslag 
doorlezen op juistheid 

4 
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16/03/22 Powerpoint controleren op juistheid  0,5 

17/03/22 Resultaten literatuuronderzoek checken en aanpassen + 
tabellen verbeteren + Uniformiteitscheck verslag  

6 

17/03/22 Symposium 2,5 

17/03/22 Groepsbespreking  0,5 

18/03/22 Controleren of verslag voldoet aan eisen 4 

18/03/22 Verplichte les over samenwerking 1 

Totaal aantal uren: 70 uur 

 

Sepehr Mohammadian (studentnummer: 520547) 

Datum Omschrijving Tijdsbesteding (uur) 

07/12/2021 inlezen/onderzoek onderwerp 2 

07/12/2021 programma Kassa terugkijken 1 

07/12/2021 VO bespreking met MGZ-begeleider en opdrachtgevers 1 

09/12/2021 inlezen handleiding en doen van voorbereidingen 2,5 

10/12/2021 Bespreking plan van aanpak project 1 

13/12/2021 lezen + inspiratie opdoen uit proefschrift dr. Hendriks 1,5 

27/12/2021 mails sturen begeleider + voor interview zelf onderzoek 3 

05/01/2022 verdiepen in SF-36 1 

13/01/2022 Bespreking taakverdeling 1 

13/01/2022 begin denken zoekactie 1,5 

15/01/2022 Zoekactie 1 

21/01/2022 voorbereiden meeting groep + controleren survey vragen 1 

21/01/2022 Bespreken survey en aanvullingen 1 
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25/01/2022 literatuuronderzoek 1 

27/01/2022 Bespreking met begeleider 1 

28/01/2022 literatuuronderzoek 1 

01/02/2022 Bespreking verdeling in- en exclusie artikelen 1 

04/02/2022 literatuuronderzoek 2,5 

06-02-2022 volledige tekst literatuuronderzoek 2,5 

07/02/2022 Bespreken van volle tekst screening met Tessa 1 

08/02/2022 literatuuronderzoek 1 

09/02/2022 Bespreking met begeleider 1 

11/02/2022 Vragen bedenken interview dr. Laven 1 

14/02/2022 SF36 2 

14/02/2022 Vragen interview controleren 1 

15/02/2022 SF36 feedback 1,5 

20/02/2022 CATME invullen 1 

21/02/2022 vragenlijst aanvullen 2 

22/02/2022 Feedback CATME bekijken 1 

23/02/2022 beginnen met schrijven literatuuronderzoek 3 

23/02/2022 Bespreking interview, literatuuronderzoek en taken verdelen 1 

26/02/2022 werkdocument 2 
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27/02/2022 werkdocument 2 

01/03/2022 werkdocument 2 

02/03/2022 Bespreking samenwerking en bespreking met begeleider 1,5 

02/03/2022 alles en nog wat 4  

07/03/2022 werkdocument 2 

09/03/2022 werkdocument 2 

12/03/2022 analyse vragenlijst 3 

13/03/2022 werkdocument resultaten veldonderzoek 2 

14/03/2022 Bespreking presentatie en laatste loodjes 1 

16/03/2022 feedback begeleider 1 

17/03/2022 symposium 2,5 

17/03/2022 werkdocument/verslag 4 

18/03/2022 werkdocument/verslag 3 

18/03/2022 Bespreking reflectie community project 1 

Totaal aantal uren: 76 uur 

Femke Muller (studentnummer: 522585) 

Datum Omschrijving Tijdsbesteding 
(uur) 

07/12/21 Introductie les 1 

09/12/21 Onderwerp inlezen en handleiding lezen 3 

10/12/21 Meeting met groepje 1 

13/1/22 Radar kijken 1 

13/1/22 Bespreking met groepje 1 

15/1/22 Werken aan zoekactie, paar artikelen lezen 3 

20/1/22 Zoekactie bekijken, voorbereiden meeting 2 
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21/1/22 Meeting zoekactie bespreken 1 

26/1/22 Voorbereiden meeting  1 

27/1/22 Meeting met begeleider 1 

31/1/22 Literatuuronderzoek 2 

01/2/22 Meeting 1 

05/22/22 Literatuuronderzoek 3 

09/2/22 Met Annefloor literatuuronderzoek bespreken 1 

09/2/22 Meeting 1 

12/2/22 Vragen dr. Laven verzinnen 1 

21/2/22 CATME vragenlijst invullen 1 

22/2/22 Feedback CATME bekijken 1 

22/2/22 Date extractie en diagram maken 3 

23/2/22 Meeting 1 

24/2/22 Opzetje gemaakt artikel document en opzet inleiding 3 

01/3/22 Interview met prof. Laven uitwerken en naar inleiding kijken 3 

02/3/22 Voorbereiden meeting + meeting 3 

8/3/22 Alles doorlezen paar dingen aanpassen 2  

9/3/22 Feedback bekijken 3 

13/3/22 Samenvatting maken en nog wat dingen aanpassen 3 

14/3/22 Inhoudsopgave maken en nog alles doorlezen, paar bronnen 
nog zoeken 

3 

16/3/22 Discussie doorlezen, opmaak aanpassen, powerpoint maken, 
alles doorlezen op spelling en controleren of alles wat er in 
moet erin staat 

5 

18/3/22 Laatste dingen 2 

18/3/22  VO 2 

Totaal aantal uren: 58 uur 

 

Saan Salih (studentnummer: 531877) 

Datum Omschrijving Tijdsbesteding (uur) 

07/12/2021 VO bespreking met MGZ-begeleider en opdrachtgevers 1 uur 

10/12/2021 Bespreking plan van aanpak project 1 uur 

12/12/2021 Radar uitzendingen kijken 1 uur 

13/01/2022 Bespreking takenverdeling 1 uur 

 Zoekstrategie uitwerken 2 uur 

21/01/2022 Bespreken survey en aanvullingen + zoekstrategie 
bespreken 

1 uur 

27/01/2022 Bespreking met begeleider 1 uur 

01/02/2022 Bespreking in- en exclusiecriteria artikelen 1,25 uur 

04/02/2022 In- en exclusie van mijn deel van de artikelen op basis van 
volle tekst 

2 uur 

08/02/2022 Bespreking van in- en exclusie van mijn deel van de 
artikelen met Dominick 

0,5 uur 

09/02/2022 Bespreking met begeleider 0,75 uur 
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11/02/2022 Vragen verzonnen voor interview met prof. Laven 2 uur 

 Gewerkt aan survey 2 uur 

14/02/2022 Interview vragen aangepast op basis van feedback en 
aangevuld met nieuwe vragen 

3 uur 

20/02/2022 Verwerken van commentaar op de survey 1 uur 

22/02/2022 Verwerken van nieuw commentaar op de survey 2 uur 

23/02/2022 Bespreking interview, literatuuronderzoek en taken 
verdelen 

1 uur 

26/02/2022 Resultaten van literatuuronderzoek schrijven + 
onderverdeling van resultaten maken 

2,25 uur 

27/02/2022 Verbeteren van de concept mail voor de survey en mail 
versturen 

1 uur 

01/03/2022 Werken aan resultaten van literatuuronderzoek + agenda 
opzetten voor meeting van woensdag 

2 uur 

02/03/2022 Bespreking samenwerking en bespreking met begeleider 1,5 uur 

07/03/2022 Verbeteringen doen in de verslag van community project 
+ beginnetje gemaakt van de resultaten van de survey 

1,5 uur 

 Word document maken + layout regelen van de eerste 
conceptversie voor de begeleider + mailen van dit 
conceptversie 

1 uur 

12/03/2022 Analyseren van de resultaten van de survey 8 uur 

14/03/2022 Resultaten van survey schrijven + referenties regelen + 
tabellen maken voor de resultaten 

3,25 uur 

 Meeting met groepje over takenverdeling en presentatie 1 uur 

 SF36 data extractie + resultaten van survey schrijven + 
discussie van literatuuronderzoek schrijven + tabellen 
maken voor de resultaten 

7 uur 

 Tabellen maken voor de resultaten 1 uur 

15/03/2022 Tabellen maken voor de resultaten + 2e conceptversie 
document maken met de correcte layout + mailen 

1 uur 

 Analyse van variabelen of ze normaal verdeeld zijn + 
tabellen maken voor de resultaten en ze correct 
aanpassen 

1 uur 

16/03/2022 Tabellen maken voor de resultaten + resultaten van 
survey schrijven  

3 uur 

 Resultaten veranderen op basis van of ze wel of niet 
normaal verdeeld zijn + referenties klaar maken 

2 uur 

 Referenties correct in de tekst plaatsen + Methode 
aanpassen op basis van er allemaal is gedaan 

1 uur 

17/03/2022 Referenties correct in de tekst plaatsen + Methode 
aanpassen op basis van er allemaal is gedaan 

2 uur 

 Nieuwe referenties toevoegen aan RefWorks + tabel van 
baseline karakteristiek beter leesbaar maken + methode 
uitgebreider en beter beschreven 

3,5 uur 

 Symposium Community Project 2,5 uur 

 Resultaten van de verslag volledig afmaken + doorlezen + 
corrigeren als fouten opgemerkt 

4 uur 
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 Layout van tabellen uniform maken 0,25 uur 

18/03/2022 Alweer tabellen moeten maken, dit zijn wel de laatste + 
doorlezen van het hele verslag + logboek tabel maken 

3 uur 

 Logboek tabellen samenvoegen in een document, zodat 
later makkelijker is om in het verslag te plaatsen 

1 uur 

 Referenties op de goede volgorde zetten + referenties 
opzoeken voor bepaalde stellingen + inhoudsopgave 
maken 

7 uur 

 Verplichte les over de samenwerking 1 uur 

 Inleverversie maken van het community project + layout 
checken + hele tekst checken + alle documenten 
inleveren + opdracht inleveren via Canvas, via mail naar 
begeleider en via mail naar de opdrachtgevers 

6 uur 

Totaal aantal uren: 91,25 uur 

 

 


