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Sinds juni 2012 doen inmiddels meer dan 2000
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 geeft de bovenste lijn aan
hoeveel 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.
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Grafiek: Totaal aantal deelnemers aan het LOAS onderzoek vanaf de start in 2012
tot en met eind 2014.

Wat doet het LOAS onderzoek meer dan
andere vragenlijsten?

Terugblik 2014 en de plannen voor 2015

Voor veel deelnemers aan het
LOAS onderzoek, is de LOASvragenlijst niet de enige
vragenlijst die ze in moeten
vullen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met
ziekenhuizen om dubbele vragen/vragenlijsten zo
veel mogelijk te voorkomen, maar dit lukt niet
altijd. Hieronder leggen we uit wat het LOAS
onderzoek uniek maakt.

Het LOAS-onderzoek is in 2014 enorm gegroeid, een resultaat waar
we trots op zijn. We hebben veel nieuwe deelnemers en ook een
groot deel van alle deelnemers vult de vervolg-vragenlijsten na de
operatie in. In 2015 gaan we hiermee door, maar we gaan ons ook
meer richten op het verwerken van de gegevens. Deze eerste
resultaten hiervan leest u in de nieuwsbrieven.

Het LOAS-onderzoek
- vervolgt patiënten langer waardoor ook de
uitkomsten van de operatie na twee of meer
jaar in kaart gebracht kunnen worden.
- neemt ook andere gezondheidsaspecten mee
zoals werk en sport als uitkomstmaten.
- ondervraagt patiënten uit verschillende
ziekenhuizen waardoor we een brede groep
patiënten meenemen met verschillende
achtergronden.
- verzamelt naast de vragenlijsten bij een aantal
patiënten ook aanvullende informatie zoals
informatie over bewegen met behulp van een
bewegingssensor.
Met deze kennis kunnen we patiënten in de
toekomst beter voorbereiden op en begeleiden
rondom de operatie.

Daarnaast hebben we nieuwe onderzoeksideeën waar we mee aan
de slag gaan. Zo willen we meer inzicht krijgen in hoe de terugkeer
naar werk na een totale heup- of knieoperatie verloopt. Onder
andere hoe lang het duurt om terug te keren in het arbeidsproces,
wat hierbij succesfactoren en knelpunten zijn en of er ook mensen
zijn die voor de operatie niet kunnen werken maar na de operatie
wel weer. Daarnaast zijn wij benieuwd naar het aantal uren dat
mensen na de operatie weer aan het werk gaan en of dit meer of
minder uren zijn dan voor de operatie.
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