Nieuwsbrief LOAS onderzoek: Juli 2012
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het LOAS onderzoek. We willen als
onderzoeksteam u op de hoogte houden van de laatste vorderingen over het LOAS
onderzoek door middel van deze nieuwsbrief en de website www.loas.nl .

In welke ziekenhuizen loopt het onderzoek?

Diaconessenhuis, Leiden
LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer
Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp

Is het onderzoek al gestart?

Even voorstellen: Onderzoekspartners

Inmiddels hebben we al een succesvolle start
In samenwerking met de Reumapatientenbond zijn we begonnen
gemaakt in het LUMC, het Groene Hart Ziekenhuis
met de samenwerking van onderzoekspartners. Onderzoekspartners
en het Diaconessenhuis. Als trots onderzoeksteam
zijn patiënten die vanuit het patiëntenperspectief een bijdrage
kunnen wij u vertellen dat we na drie weken al 6
leveren aan de opzet en vormgeving van wetenschappelijk
patiënten in LUMC, 18 patiënten in het Groene hart
onderzoek. We hebben twee enthousiaste patiënten gevonden die
ziekenhuis en 2 patiënten in het Diaconessenhuis
zich op de afdeling Orthopaedie van het LUMC onder andere willen
geïncludeerd hebben!
inzetten voor het LOAS onderzoek.
Op dit moment staan het Reinier de Graaf ziekenhuis
en het LangeLand ziekenhuis ook in de startblokken
om te beginnen!

Interview tijdschrift “In Beweging"

Afgelopen vrijdag 22 juni
is het onderzoeksteam
geïnterviewd door het
tijdschrift “In Beweging”,
het tijdschrift van de
Reumapatiëntenbond.
In het artikel wordt onder
andere uitleg gegeven over

Even voorstellen lokale hoofdonderzoekers
Onderzoek doen kun je nooit alleen. Wij zijn zeer verheugd dat wij
worden ondersteund door onder andere 6 zeer enthousiaste
orthopaedisch chirurgen (de lokale hoofdonderzoekers) binnen de 6
deelnemende ziekenhuizen. In de volgende nieuwsbrieven komen
wij terug op hun motivatie en visie op het LOAS onderzoek.
Met dank aan de lokale hoofdonderzoekers:
Drs. H.M.J. van der Linden- van der Zwaag (LUMC,
Leiden)
Drs. R. Onstenk (Groene hart ziekenhuis, Gouda)

het LOAS onderzoek. Daarnaast is de motivatie van
één van onze onderzoekspartners, dhr. J. Krol,
uitgebreid aan bod gekomen.
Medio september 2012 zal dit interview
gepubliceerd worden!

Dr. S.B.W. Vehmeijer (Reinier de Graaf Gasthuis, Delft)
Drs. H.H. Kaptijn (Lange Land ziekenhuis, Zoetermeer)
Drs. S.H.M. Verdegaal (Rijnland ziekenhuis, Leiderdorp)
Dr. R. Krips (Diaconessenhuis, Leiden)

Met vriendelijke groet,
Het onderzoeksteam LOAS studie
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