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Cijfers 
U doet mee in de LOAS studie, waarvoor u inmiddels één of meerdere vragenlijsten voor 
ons ingevuld hebt ingevuld. Wij zijn ontzettend blij met uw deelname en willen u graag op de 
hoogte houden over de voortgang van dit wetenschappelijke onderzoek. 
 
Sinds juni 2012 doen inmiddels ruim 1700 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. 
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Wat houdt uw deelname aan het LOAS onderzoek in? 
Het LOAS onderzoek heeft als doel om de tevredenheid en kwaliteit van leven van 
patiënten, die een totale heup- of knieprothese krijgen, te meten. We stellen u vragen over 
onder andere uw verwachtingen van de operatie, uw werksituatie en het functioneren vóór 
en na de operatie in het dagelijks leven.  
 
Wij doen dit door middel van een vragenlijst die we bij u 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 een vragenlijst op 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar 
en elke 2 jaar daarna. De vragenlijst na de operatie is minder groot van omvang vergeleken 
met vóór de operatie. Deze vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag. 
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Grafiek: Totaal aantal deelnemers aan het LOAS onderzoek, geheel LOAS en per ziekenhuis 
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Nieuw coördinerend onderzoeker 
 
 

Drs. Claire Tilbury heeft zich afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet voor de LOAS studie. 
Vanaf 1 juli is zij gestart met de opleiding om Orthopeed te worden, vandaar dat zij niet meer 

fulltime voor het LOAS werkt. Wij wensen haar natuurlijk veel succes. Claudia Leichtenberg heeft 
het stokje als coördinerend onderzoeker van haar overgenomen en zal zich bij deze kort 

voorstellen. 

 
Ik werk al ruim twee jaar met veel plezier mee aan het LOAS onderzoek. 
Als tweedejaars Geneeskundestudent ben ik begonnen met 
ondersteunende taken binnen het LOAS onderzoek en inmiddels heb ik 
mijn bachelor Geneeskunde afgerond. Voor mijn co-schappen wil ik me 
eerst richten op onderzoek. Komende jaren zal ik daarom het 
aanspreekpunt zijn voor de LOAS studie. Ik heb er heel veel zin in! 
 
 
Wat gaat er veranderen? 

 
Voor het LOAS onderzoek en de deelnemers ervan gaat er weinig 
veranderen. Ik loop al een lange tijd mee en weet ik daardoor hoe de 
meeste dingen werken. Claire en ik hebben een intensieve 
overgangsperiode gehad waardoor ik goed ingewerkt begonnen ben als 
coördinerend onderzoeker. Daarnaast helpt de rest van het team dat aan 
het LOAS onderzoek werkt waar nodig.  
 
Zoals u kan zien in de inclusiecijfers in deze nieuwsbrief loopt het LOAS 
onderzoek als een trein en daar zijn we heel blij mee. Er doen ontzettend 
veel patiënten mee en dit willen we natuurlijk zo houden. Met z’n allen gaan 
we ervoor zorgen dat dit zo blijft. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kan u altijd met mij contact 
opnemen door middel van onderstaande contactgegevens. 
 
Contactgegevens 
T: 06 57 73 80 48 
E: loas@lumc.nl 
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Deelname OCON ziekenhuis Hengelo 
 
Binnenkort gaat ook het OCON in Hengelo 
deelnemen met het LOAS onderzoek. OCON 
staat voor Orthopedisch Centrum Oost 
Nederland en bevindt zich binnen de muren 
van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Het 
OCON is daarmee het eerste ziekenhuis in 
Oost-Nederland dat mee doet aan het LOAS 
onderzoek. Hier zijn wij heel blij mee omdat we 
nu verspreid over heel Nederland deelnemers 
in de studie hebben.  
Nieuwsgierig geworden of wil je meer weten 
over dit ziekenhuis? Kijk dan op 
http://www.ocon.nl  
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Hoe gaat het met 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. Het 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. De uitkomsten hiervan kunnen wij  dan met 
elkaar vergelijken, zodat we de invloed van  een kunstheup of –knie op 
lichaamsbeweging kunnen onderzoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmiddels doen 115 mensen mee aan het aanvullende 
onderzoek met de stappenteller.  
Sinds kort zijn we ook begonnen met de metingen 6 
maanden na de operatie en dit gaat heel erg goed. Van 
25 patiënten hebben we inmiddels een meting voor de 
operatie en een erna.  
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Contact 
 

• Het onderzoeksteam LOAS onderzoek 
• Coördinerend onderzoeker: Claudia Leichtenberg 
• Telefoon: 06-57 73 80 48 
• E-mail: LOAS@lumc.nl 
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Binnenkort digitale vragenlijsten en 
vernieuwde website 

 
Binnenkort gaat het ook mogelijk worden om de LOAS vragenlijsten digitaal in te 
vullen. Als u dat prettiger vindt dan de papieren vragenlijsten kunnen we uw 
inloggegevens naar uw e-mail adres toesturen waarmee u in het vervolg online kan 
inloggen om de vragenlijsten in te vullen.  
 
Wilt u hier ook gebruik van maken? Geef dan uw e-mail adres aan ons door waarbij u 
ook aangeeft in de toekomst gebruik te willen gaan maken van de online vragenlijsten. 
U kunt hiervoor het beste uw volledige naam, geboortedatum en ziekenhuis waarin u 
bent geopereerd mailen naar loas@lumc.nl. Vermeld daarin dan ook dat u in de 
toekomst gebruik wilt maken van de online vragenlijsten. 
Zodra de online vragenlijsten beschikbaar komen krijgt u dan geen papieren 
vragenlijsten meer toegestuurd, maar een e-mail met inloggegevens wanneer u weer 
een vragenlijst moet invullen 
 
Daarnaast komt er ook zeer binnenkort een gloednieuwe website online die een stuk 
makkelijker werkt dan de oude versie. Houd de website dus goed in de gaten. 
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