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Cijfers
Sinds juni 2012 doen inmiddels meer dan
2500 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.
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Het LOAS en PROMs
Patient Reported Outcome Measures (PROMs) is een Engelse term die staat voor: uitkomsten van zorg
die betrekking hebben op de gezondheid van de patiënt en die de patiënt zelf rapporteert.
Zoals u waarschijnlijk weet of hebt ervaren bestaat het LOAS onderzoek voornamelijk uit PROMS, het
doel ervan is namelijk om de ervaringen van patiënten met heup- en knieoperaties vast te leggen. In
de volgende nieuwsbrief presenteren wij de eerste resultaten van een aantal PROMS, zoals het effect
van de operatie op pijn en dagelijks functioneren!

Ik stel aan u voor…
John – Onderzoekspartner
Een onderzoekspartner is een patiënt die mee praat en mee beslist
met het onderzoek.
Kunt u eerst iets over uzelf vertellen? Mijn naam is John, ik woon en werk in
Den Haag bij een onderzoeksfinancier voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast ben ik
echtgenoot van Susan en net vader geworden van Pim. Ik ben opgegroeid in Limburg en studeerde
communicatiewetenschap in Nijmegen. Ik hou van gezelligheid, sport, theater en lekker eten.
Hoe lang geleden heeft u een prothese gehad? In 2011 ben ik geopereerd aan beide heupen. De
heupen waren beschadigd omdat ik reuma heb en door de medicijnen die ik voor de reuma gebruik.
Ondervindt u vaak problemen in het dagelijks leven door de prothese(n)? Zo ja, wanneer? Mijn
protheses bieden vooral een oplossing voor problemen die ik in het dagelijkse leven ondervond. Ik
kan nu weer beter lopen, fietsen, voel me fitter en ben mobieler geworden in mijn werk. Waar ik
eerst afspraken buitens huis moest doseren over de dag en de week, kan ik nu weer meer aan. Mijn
reuma is niet weg natuurlijk. Dat belemmert me soms wel in wat ik eigenlijk zou willen. Maar ik kijk
vooral naar wat ik wel kan en hoe ik dingen voor mezelf zo goed mogelijk kan organiseren. Een lieve
echtgenoot en een begripvolle werkgever helpen hier enorm bij.

U bent sinds 2012 als onderzoekspartner aangesloten bij het LOAS onderzoek. Wat is een
onderzoekspartner? Mijn behandelend orthopeed vroeg destijds of ik onderzoekspartner van de
orthopedie-afdeling van het LUMC wilde worden. Als onderzoekspartner ben je betrokken bij het
onderzoek. Je denkt mee over nieuwe onderzoeksvragen en levert input. Of je geeft advies voor het
lopende onderzoek. Zo hebben de onderzoekspartners eraan bijgedragen dat vragenlijsten zijn
verbeterd en ingekort. Ook bespreken we onderwerpen voor vervolgonderzoek.
Waarom wilde u betrokken zijn bij het LOAS onderzoek? Enerzijds omdat ik graag mijn
ervaringskennis wil delen. Anderzijds omdat ik ook beroepsmatig geïnteresseerd ben in hoe vorm
gegeven kan worden aan de deelname van patiënten in wetenschappelijk onderzoek.
Heeft u als onderzoekspartner echt inspraak in het onderzoek? Bij het LUMC voel ik me zeker een
volwaardig gesprekspartner. We denken echt mee over verbeteringen in het lopende onderzoek en
dragen ideeën aan voor vervolgonderzoek. Ook denken wij mee over de inhoud van de vragenlijst.
Onze ideeën worden serieus meegewogen bij het opzetten van nieuwe activiteiten. Soms is het wel
lastig om voldoende aangehaakt te blijven bij de voortgang van het onderzoek. Soms zou je meer
willen en kunnen betekenen.
Wat maakt het LOAS onderzoek volgens u uniek? Op de eerste plaats de patientenparticipatie.
Daarnaast kan het onderzoek op termijn bijdragen aan betere afwegingen en betere zorg rondom
knie- en heupoperaties. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de eerste resultaten van het onderzoek.

Welk onderdeel van de LOAS vragenlijst vindt u het belangrijkst en waarom? Ik ben benieuwd of we
met behulp van het LOAS onderzoek patiëntkarakteristieken kunnen aanwijzen waarbij de uitkomsten
van de operatie niet goed zullen zijn. En of er ook patiëntkarakteristieken aan te wijzen zijn waarbij de
uitkomst van de operatie wel goed zal zijn.
Wat zou u nog interessante vraagstukken vinden voor het LOAS onderzoek? Ik zou het wel
interessant vinden om te onderzoeken hoe mensen kiezen voor een operatie en door wie en welke
informatie ze hierbij ondersteund worden. Verder ben ik benieuwd naar de meerwaarde van
fysiotherapie voor- en na de operatie en de samenwerking tussen ziekenhuis en de eerste lijn.
Is er verder nog iets dat volgens u relevant is voor de lezers van de nieuwsbrief? Ik ben benieuwd
naar verhalen en ervaringen van anderen. Heb je een interessant verhaal of ervaring, mail deze dan
naar het LOAS onderzoek, dan kunnen we deze (eventueel anoniem) opnemen in deze nieuwsbrief.
John had ook nog een vraag aan zijn orthopeed, namelijk wat zijn orthopeed verwacht van de
uitkomsten van het LOAS-onderzoek.
Het antwoord op deze vraag en een uitgebreider interview met zijn orthopeed vindt u in onze
volgende nieuwsbrief. Zoals aan het begin van de nieuwsbrief aangegeven zullen wij dan ook de
eerste resultaten van het onderzoek presenteren.
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