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Beste lezer,
In deze nieuwsbrief willen wij u enkele resultaten van het LOAS onderzoek laten zien. U vindt
hieronder een grafiek met daarin het aantal patiënten dat meedoet aan de LOAS studie. Dit betreft zowel patiënten met een heupprothese als patiënten met een knieprothese. Verder vertellen
wij in deze nieuwsbrief iets over de Landelijke Registratie van Orthopedische Implantaten (de
LROI). Wat deze registratie inhoudt, waarom het nodig is en wat de registratie met de LOAS te
maken heeft. Verder zullen wij u wat meer informatie geven over een keuzehulp ontwikkeld
door de Nederlandse Orthopedische Vereniging (de NOV). Als laatste zullen wij de huidige onderzoeksonderwerpen van de LOAS toelichten.
Veel leesplezier!

Aantallen patiënten die meedoen met de LOAS
In de grafiek hieronder vindt u de aantallen patiënten die meedoen met de LOAS. Zoals u ziet
doen inmiddels bijna 5000 patiënten mee! Ongeveer de helft hiervan heeft een heupprothese
gekregen en de andere helft heeft een knieprothese gekregen. Enkele feitjes:


De operatiekamers van het Alrijne Ziekenhuis zijn een periode gesloten geweest. Hierdoor
zijn er in het laatste halfjaar van 2016 minder protheses geplaatst dan in de jaren daarvoor.



Het Albert Schweitzer Ziekenhuis doet weer mee met de LOAS. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis was tijde- 5000
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Landelijke Registratie van Orthopedische Implantaten
Zoals u in de informatiebrief hebt kunnen lezen, koppelen alle orthopedische chirurgen in Nederland geanonimiseerde gegevens uit
vragenlijsten aan de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). Dit is het register van alle heup-, knie-, enkel-, schouder-, elleboog-, pols– en vinger/duimprothesen in Nederland. Inmiddels bestaat de registratie
10 jaar!
De orthopeden gebruiken dit register om de uitkomsten van hun eigen ziekenhuis te vergelijken
met het landelijke gemiddelde. Zo kunnen zij hun eigen handelen toetsen en verbeteren. Door
de LOAS vragenlijst in te vullen helpt u hieraan mee.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de LROI: www.lroi.nl. Hier kunt u
ook enkele uitkomsten van de LROI over heup– en knieprothesen bekijken (klik op het kopje
‘Patiënten’, onderaan de pagina ziet u ‘Beschikbare downloads’ staan of klik hier. U kunt dan de
Zcard heup of knie downloaden).

NOV Keuzehulp
De Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) is bezig met
het ontwikkelen van een document om patiënten te helpen bij hun
keuze voor een behandeling voor de heup– of knieklachten. Dit
document noemen ze een keuzehulp en deze is speciaal ontwikkeld
voor patiënten met artrose van de knie of de heup. De patiënt kan
samen met de arts de behandelmogelijkheden vergelijken en vervolgens voor de behandeloptie kiezen die het beste bij de patiënt
past. Behandelmogelijkheden kunnen bestaan uit uw leefstijl veranderen, pijnstillende medicatie,
een injectie in de knie (alleen in het geval van knieklachten) of een heup– of knieprothese. U
kunt de keuzehulpen bekijken op www.consultkaart.nl. Deze website wordt momenteel nog verder ontwikkeld.

Huidige onderzoeksprojecten LOAS
In dit gedeelte van de nieuwsbrief zullen we enkele onderzoeksonderwerpen toelichten die op
dit moment door de LOAS onderzoeksgroep worden onderzocht.



Analyseren Activiteitenmonitor
Een deel van de patiënten die meedoen met de LOAS heeft
een activiteitenmonitor gedragen. Wij zijn met behulp van
deze gegevens aan het kijken welke factoren van invloed zijn
op lichaamsbeweging.



Vroege herkenning van patiënten die het risico lopen op minder goede lange-termijn uitkomsten
Helaas heeft niet iedereen de uitkomst van de operatie die hij/zij had gehoopt. Vóór de operatie is het lastig te bepalen welke patiënten na de operatie ontevreden zullen zijn. Wij hopen
vroeg na de operatie beter te kunnen bepalen welke patiënten het risico lopen op minder
gunstige lange-termijn uitkomsten. Dan kunnen wij de revalidatie van deze patiënten dan
eerder aanpassen om ervoor te zorgen dat de lange-termijn uitkomsten verbeteren.



Knie instabiliteit in patiënten met knie artrose
Knie-instabiliteit is een vervelend probleem bij patiënten met knie-artrose. Het gevoel van
instabiliteit gaat samen met meer pijn en een slechtere functie. Een deel van de patiënten behoudt dit gevoel van instabiliteit na de operatie. Wij brengen nu in kaart wat het gevolg is
van het behouden van instabiliteit na de operatie.



Focusgroepen - deelnemende patiënten gezocht
Er wordt een nieuwe studie gestart waarbij wij in gesprek willen met patiënten over het teruggeven van resultaten uit de vragenlijsten aan patiënten. Het zou kunnen dat u hier binnenkort voor wordt benadert. Lijkt u dit interessant en wilt u hier meer over weten? U kunt
dan contact opnemen met het LOAS team via loas@lumc.nl.

Bedankt voor het lezen!

