
LOAS Nieuwsbrief November 2014 
Hieronder vindt u de LOAS nieuwsbrief  van November in een vernieuwd jasje. U krijgt hierin een update van 
het aantal mensen dat mee doet met het LOAS onderzoek, we presenteren een nieuw deelnemend ziekenhuis 
en u vindt wat extra informatie over het deelonderzoek met de bewegingssensor. Als laatste gaan we binnenkort  
over op digitale vragenlijsten en gaat de nieuwe website deze maand online. Veel leesplezier!  

Cijfers 
 
Sinds juni 2012 doen inmiddels bijna 1900 mensen 
mee aan de LOAS studie! Ook 6 maanden en 1 jaar 
na de operatie vullen veel mensen de vragenlijst 
weer in. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. 
 
 
In de grafiek hiernaast ziet u aan de rode lijn hoe 
veel mensen er totaal met het LOAS onderzoek 
mee doen. Alle andere lijnen geven de aantallen 
patiënten weer van de verschillende ziekenhuizen 
die met het LOAS onderzoek mee doen of  mee 
hebben gedaan. Sommige ziekenhuizen zijn wat 
later gestart dus daar begint de lijn ook later. 
 

Grafiek: Totaal aantal deelnemers aan het LOAS onderzoek per kwartaal beginnend 
vanaf het 2e kwartaal 2012 tot en met het 2e kwartaal 2014. 

Deelname Waterland ziekenhuis Purmerend 
 
Binnenkort gaat naast de afdeling Orthopedie van 
het OCON ook de afdeling Orthopaedie uit het 
Waterlandziekenhuis in Purmerend deelnemen 
aan het LOAS onderzoek. De orthopeden die in het 
Waterlandziekenhuis werkzaam zijn, zijn drs. W.P. 
Metsaars, dr. D.A. van Kampen, drs. R.J. Hillen, drs. 
P.J. Damen en drs. M. Bouman.  
 
Wilt u meer weten over dit ziekenhuis? Kijk dan op 
http://www.waterlandziekenhuis.nl 
/voor-patienten/#/a-z/orthopedie 
 
 

Het onderzoek met de stappenteller 
 
In het LOAS onderzoek zijn wij ook erg benieuwd naar de effecten 
van de operatie op de dagelijkse bewegingen. Wij vragen daarom 
een aantal mensen uit het LOAS onderzoek om gedurende een 5-7 
dagen de Activ8 te dragen.  
 
Dit is een soort stappenteller/bewegingssensor die uw bewegingen 
meet. Hij maakt daarbij onderscheid tussen liggen, zitten, staan, 
lopen, fietsen en rennen. Mensen die hieraan mee willen doen 
dragen de Activ 8 voor de operatie, 6 maanden na de operatie en 
een jaar na de operatie.  
 
Inmiddels doen 115 mensen mee aan het aanvullende onderzoek 
met de stappenteller. Daarvan hebben 26 mensen de stappenteller 
ook 6-maanden na de operatie gedragen.  
 
Zodra we de meetgegevens van 120 mensen binnen hebben gaan 
we in kaart brengen hoe actief deze mensen voor de operatie 
waren en wat de invloed is van pijn op bewegen. Wij combineren 
de gegevens van de stappenteller hiervoor met de gegevens uit de 
vragenlijsten. Wanneer we de uitkomsten hebben zullen we die 
natuurlijk in één van de nieuwsbrieven presenteren. 

Digitale vragenlijsten en vernieuwde website 
 
Bent u deelnemer en wilt u de vragenlijst voortaan 
liever digitaal invullen? Geef dan uw e-mail adres 
aan ons door waarbij u aangeeft in de toekomst 
gebruik te willen maken van online vragenlijsten. 
Mail hiervoor uw volledige naam, geboortedatum 
en ziekenhuis waarin u bent geopereerd naar 
loas@lumc.nl  
 
Daarnaast komt eind november de nieuwe 
website online. Neemt u eens een kijkje op 
http://www.loas.nl 

Contact 
Het LOAS onderzoeksteam 
Coördinerend onderzoeker: Claudia Leichtenberg 
Telefoon: 06 57 73 80 48 
E-mail: LOAS@lumc.nl 

Hiernaast ziet u een 
afbeelding van de  
stappenteller en een 
voorbeeld van wat de 
deze kan laten zien. 
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