
  

 

 

Onze eerste nieuwsbrief 

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Stichting Effecten Groeiremming. Een groep 

enthousiaste vrijwilligers heeft de stichting opgericht naar aanleiding van een 

uitzending van het tv-programma AVROTROS Radar op 22 februari 2021. Ruim 800 

vrouwen hebben gereageerd op deze uitzending. 

Nadat de stichting was opgericht, een website was gebouwd en een bankrekening was 

geopend, heeft Radar een mail gestuurd naar de vrouwen, die op de uitzending hadden 

gereageerd. Van deze vrouwen hebben er zich inmiddels zo'n 150 aangemeld bij de 

stichting. De helft heeft ook een donatie gedaan, waarmee de oprichters en het bestuur 

de noodzakelijke kosten kunnen betalen.  

Veel informatie is te vinden op onze website; daarom richten we ons in deze 

nieuwsbrief op de laatste ontwikkelingen en ander relevant nieuws.  

Onderzoek 

We hebben al in korte tijd een mooi resultaat geboekt op het gebied van 

onderzoek. Een groep van 6 derdejaars studenten geneeskunde aan de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat in het kader van een Community 

Project onderzoek doen. Zij onderzoeken de mogelijke lange termijn effecten 

van het gebruik van hormonen ten behoeve van groeiremming. Het 

onderzoeksproject start begin januari en het resultaat wordt eind maart 

2022 verwacht.  



 

Bij de aanmelding bij de stichting hebben veel vrouwen aangegeven, dat zij 

mee willen werken aan onderzoek. Wij zullen de namen en e-mail adressen van 

deze vrouwen beschikbaar stellen aan de studenten. Dit alles gebeurt zowel 

bij de stichting als bij de Erasmus Universiteit conform de regels van de 

privacy richtlijnen. 

Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

 

 

Vrijwilligers 

Naast de 10 vrijwilligers, waarmee we de stichting zijn opgestart, hebben nog 8 

vrouwen aangegeven dat ze zich als vrijwilliger willen inzetten voor de stichting. Wij 

stellen jullie inzet op prijs. Het bestuur zal binnenkort contact met jullie opnemen.  

 

 

Mijn verhaal 

Wij hebben al diverse verhalen ontvangen van vrouwen, die vertellen hoe zij 

het gebruik van de hormonen en de gevolgen daarvan hebben ervaren. We zien 

dat sommigen terugkijken op het proces en hun mening geven over de 

wenselijkheid van groeiremming. 

De verhalen worden in de werkgroep Communicatie gelezen, en als de 

werkgroep vindt dat een verhaal in aanmerking komt om op de website te 

plaatsen, dan nemen zij contact op met de schrijver. 

We hebben momenteel 4 verhalen op de site gepubliceerd 

(www.effecetengroeiremming.nl/mijn-verhaal). Wil jij je verhaal schrijven en 

op de website plaatsen (dat kan anoniem), neem dan contact met ons op via 

mail@effectengroeiremming. 

 

http://www.effecetengroeiremming.nl/mijn-verhaal


  

 

 

Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting wensen 

jullie gezellige feestdagen en een gelukkig en gezond 2022  
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