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Nieuwsbrief LOAS onderzoek: Maart 2013
Hierbij ontvangt u de 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 .

De tussenstand aantal deelnemende patiënten per ziekenhuis t/m eind februari 2013
Aantal patiënten

Aantal maanden deelname

Groene Hart ziekenhuis

249

9 maanden (juni 2012)

LUMC

74

9 maanden (juni 2012)

Diaconessenhuis

76

8 maanden (juli 2012)

Reinier de Graaf ziekenhuis

124

8 maanden (juli 2012)

't LangeLand ziekenhuis

108

7 maanden (augustus 2012)

Rijnland Ziekenhuis

69

1 maand (februari 2013)

Totaal LOAS

700

Juni 2012

Grafiek..............

Wie zijn de deelnemers?
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Geslachtsverdeling
In zowel de groep totale knieprothese als totale heupprothese is de man-vrouw verdeling hetzelfde, namelijk 64% vrouw
en 36% man.

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de deelnemende patienten in het LOAS onderzoek op dit moment is 69 jaar, waarbij onze
jongste patiënt 28 jaar en onze oudste patiënt 90 jaar is.

Eén van de deelnemers:
....................

Wat houdt deelname aan het LOAS onderzoek in?
Het LOAS onderzoek heeft als doelstelling om de gehele gezondheidstoestand van patiënten te meten van patiënten die
een totale heup- of knieprothese krijgen. Wij doen dit door middel van vragenlijsten die we bij u, de patiënt, afnemen.
Vóór de operatie ontvangt u van ons de eerste vragenlijst. Na de operatie willen we graag blijven volgen hoe het met u
gaat. Daarom ontvangt u van ons na de operatie op de volgende moment nogmaals een vragenlijst, namelijk 6 maanden,
1 jaar, 2 jaar en elke 2 jaar daarna. De vragenlijsten na de operatie zijn minder groot van omvang vergeleken met vóór
de operatie. Deze vragenlijsten vragen ongeveer 20 minuten van uw tijd.

Deelname Rijnland Ziekenhuis aan LOAS studie
Zoals u kunt zien aan de grafiek en deelname aantallen, is per februari 2013 ook het Rijnland Ziekenhuis gestart met het
LOAS onderzoek. Bekend is dat op de afdeling orthopedie van het Rijnland ziekenhuis per jaar gemiddeld 900 totale
heup- en knie prothesen worden geplaatst. Zeer grote aantallen. We verwachten dan ook dat veel mensen uit het Rijnland
ziekenhuis mee zullen doen met 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)
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
Contactgegevens:
Coördinerend onderzoeker
Claire Tilbury
Afdeling Orthopaedie Leids Universitair Medisch Centrum
Telefoon: 06-57 73 80 48
Fax: 071-5266743
E-mail: LOAS@lumc.nl
Bezoekadres
Stafsecretariaat Orthopaedie
Albinusdreef 2, J11-R-70
2333 ZA, Leiden
Postadres
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t.a.v. Drs. C.Tilbury, secretariaat Orthopaedie LUMC
Postzone J11R
Postbus 9600
2300 RC Leiden
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