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Beste lezer,
Hierbij sturen wij u een nieuwe editie van de nieuwsbrief van de LOAS studie. In de
voorgaande editie heeft u kennis gemaakt met de LOAS studenten, de administratieve
krachten achter de LOAS studie. Ook lieten wij u met trots weten dat Claudia
Leichtenberg in september 2020 succesvol haar proefschrift heeft verdedigd. Een
samenvatting van het proefschrift vindt u in de vorige versie van de nieuwsbrief
(http://www.loas.nl/nieuws)
In deze editie willen wij u meer inzicht geven in het effect van de huidige COVID-19
situatie op ons onderzoek en de zorg rond heup- en knievervangingen.

De LOAS studie en de huidige COVID-19 situatie
Alweer meer dan een jaar bevinden we ons in een uitzonderlijke situatie met het
coronavirus. De pandemie heeft helaas ook consequenties voor de orthopedische zorg
en het onderzoek wat gedaan wordt. Door de druk op de ziekenhuizen konden er
afgelopen jaar minder mensen geopereerd worden, en konden er ook minder heup- en
knievervangingen plaatsvinden. Dit betekende dat er ook minder mensen deelnamen
aan de LOAS studie. In vergelijking tot 2019, werden in 2020 slechts half zoveel
nieuwe mensen geïncludeerd in de LOAS studie.
Ook werkte het LOAS onderzoeksteam zoveel mogelijk thuis. Vanwege het
thuiswerken heeft zich vooral een grote verandering voorgedaan op de manier waarop
we mensen over de studie informeren. Zo ontvangen veel mensen die in aanmerking
komen voor een heup- of knieprothese, digitaal of telefonisch informatie over de
operatie en de LOAS studie. Eerder werd deze informatie vooral op de poli in het
ziekenhuis tijdens een gesprek gegeven.
Ook was het niet mogelijk om tijdens de eerste golf papieren vragenlijsten te versturen.
De LOAS onderzoekers mochten namelijk niet in het ziekenhuis aanwezig zijn.
Gelukkig is dit inmiddels veranderd en kunnen we aan iedereen weer zowel digitaal als
op papier vragenlijsten versturen.
Veel mensen hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om alle werkzaamheden met
betrekking tot de LOAS studie, door te laten gaan. Wij zijn iedereen daar dan ook
enorm dankbaar voor!
Namens het gehele LOAS team willen graag iedereen veel sterkte en gezondheid
toewensen in deze periode.

Onderzoek naar de impact van COVID-19 op de zorg:
•

Uit gegevens van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten
(LROI) blijkt dat tijdens de eerste corona golf (maart tot en met mei 2020)
gemiddeld 60% minder heupvervangingen en 65% minder knievervangingen
hebben plaatsgevonden dan dat verwacht was in deze periode. Tijdens het
hoogtepunt van de eerste golf (april 2020) waren dit zelfs 90% minder
heupvervangingen en 97% minder knievervangingen dan verwacht.
Meer informatie kunt u terugvinden via onderstaande link:
https://magazine2020.lroi.nl/lroi-magazine-2020/1-pandemie/

•

Tijdens deze pandemie zijn operaties voor heup- en knievervangingen in veel
gevallen uitgesteld. U weet natuurlijk als geen ander dat, ook al is artrose geen
levensbedreigende ziekte, het wachten op een gewricht vervangende operatie
ingrijpende gevolgen kan hebben. Veel mensen hebben door het uitstellen van
hun operatie weken of maanden langer moeten omgaan met pijn en beperkingen
in het dagelijks leven. Dit kan grote invloed hebben op het (sociale) welzijn van
iemand. Zeker omdat veel mensen pijn en functieverlies ervaren. Dit kan leiden
tot een verminderde kwaliteit van leven.

•

De Nederlande Orthopaedische Vereniging wil dan ook sterker voor het belang
van mensen met heup- en knieartrose opkomen. Om dat te kunnen doen, is er
een project opgezet om de positieve effecten van heup- en knievervangingen te
beschrijven (Project ASAP).
Via onderstaande link vindt u patiëntverhalen en quotes uit de praktijk die de
aanleiding zijn geweest tot het opzetten van het ASAP project:
https://www.orthopeden.org/beroepsbelangen/asap/doel/patientverhalen
Een deel van de conclusies uit dit project is onderbouwd met resultaten uit de
LOAS studie. Hier heeft u dus ook een positief aandeel in gehad. Een gedeelte
van de artikelen, geschreven met behulp van de verzamelde data uit de LOAS
studie, hebben een bijdrage kunnen leveren aan dit project. Hopelijk kunnen wij u
in de volgende uitgave van de nieuwsbrief informeren over de uitkomsten.

Op onze website en in vorige versies van de nieuwsbrief heeft u kunnen
lezen wat wij voor onderzoeken hebben uitgevoerd op basis van de
verzamelde data in de LOAS studie. Wij zijn benieuwd of u tijdens uw
behandeling gemerkt heeft of er naar aanleiding van onze onderzoeken
iets veranderd of verbeterd is in de zorg.
Mocht u daarnaast ideeën hebben voor toekomstig onderzoek, dan horen
wij dat uiteraard graag. Zijn er onderwerpen/problemen waar u graag
aanvullend onderzoek voor zou willen zien? Laat het ons weten. U kunt
contact met ons opnemen via onderstaand mailadres:

loas@lumc.nl

Mede namens Daisy Latijnhouwers, coördinerend
onderzoeker, en alle medewerkers van de LOAS studie,
hartelijk dank voor uw medewerking!

