Nieuwsbrief LOAS onderzoek: April 2013
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van het LOAS onderzoek. Verdere informatie is te vinden op
www.loas.nl

Deelnemers LOAS:
Sinds juni 2012 loopt het LOAS onderzoek. Het aantal deelnemers groeit maandelijks fors! In 10 maanden
zijn 808 patiënten benaderd voor deelname aan het onderzoek. De eerste mensen zijn ook al gevolgd na 6
maanden.
Totale inclusie patiënten

Aantal patiënten benaderd voor LOAS
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Wie zijn de deelnemers:
Totale knieprothese:
Van de tot nu toe 259 bekeken vragenlijsten van deelnemers met een totale knieprothese is 66% vrouw en
34% man
Gemiddelde leeftijd is 68 jaar, waarbij onze jongste patiënt 29 jaar en onze oudste patiënt 89 jaar is.
Totale heupprothese:
Bij de mensen met een totale heupprothese, waarvan van 334 mensen de vragenlijsten zijn bekeken is 63%
vrouw en 38% man.
Gemiddelde leeftijd is 68 jaar, waarbij onze jongste patiënt 26 jaar is en onze oudste patiënt 87 jaar.

Ervaringen van patiënten over totale heup- en knieprothesen
Het LOAS onderzoek wordt georganiseerd voor en door mensen met een totale heup- of
knieprothese. We werken intensief samen met onze onderzoekspartners (patiënten helpen in de opzet en
sturing van onderzoek) om het LOAS onderzoek zich zo goed mogelijk te laten
aansluiten op u.
Patiënt Gonny Tafuni-Smit, 68 jaar (onderzoekspartner op de afdeling Orthopaedie van
het LUMC)
"Mijn naam is Gonny Tafuni-Smit, getrouwd en wonend in Den Haag.Ik heb twee volwassen
kinderen en 4 kleinkinderen. Na mijn pensionering 6 jaar geleden ben ik gestart met het 2x
per jaar verzorgen van een cursus Autogene Training in het Inloophuis Haaglanden , een
ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten. Als pastoraal en
cultuurhistorisch begeleider ga ik mee op bedevaartreizen naar Rome en Assisi.”
Hoe ging het in het ziekenhuis en bij de revalidatie?
“In 2002 en 2003 zijn er bij mij zowel links als rechts (ongecementeerde) heupprothesen geplaatst.
Dat betekende dat ik 6 weken niet mocht belasten en met krukken liep. Beide keren was er een
grote verbetering in mobiliteit. Toch had ik voor de totale revalidatie wel 6 maanden nodig eer ik al
mijn dagelijkse bezigheden en werk weer kon oppakken.
Vorig jaar heb ik een heuprevisie gehad. Er was wat los gaan zitten en dat is weer vastgezet. Ik
merk wel dat ik nu ik 10 jaar ouder ben meer tijd nodig heb voor het herstel. Gelukkig kon ik ook nu
weer op mijn man rekenen, die mij in die periode goed heeft verzorgd.”
Hoe gaat het nu?
“Het is fijn om weer onafhankelijk te zijn. Ik ben blij met de verbetering en heb mijn activeiten weer
opgepakt. Ik ben weer mobiel, reis met de trein (zowel te voet als met scootmobiel e.e.a.hangt af
van wat ik ga doen), kan weer autorijden en zelfs met mooi weer kleine stukjes fietsen. Voor de
langere afstanden gebruik ik mijn scootmobiel.
Ik hoop in de toekomst weer de bedevaartreizen te kunnen gaan begeleiden.”

Wat houdt uw deelname aan het LOAS onderzoek in?
Het LOAS onderzoek heeft als doel om de tevredenheid en kwaliteit van leven van patiënten te meten die een
totale heup- of knieprothese krijgen. We stellen u vragen over onder andere uw verwachtingen van de operatie, uw
werksituatie, het functioneren vóór en na de operatie in het dagelijks leven.
Wij doen dit door middel van vragenlijsten die we bij u, de patiënt, 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 op de volgende moment nogmaals een vragenlijst, namelijk 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar en elke 2
jaar daarna. De vragenlijsten na de operatie zijn minder groot van omvang vergeleken met vóór de operatie. Deze
vragenlijsten vragen ongeveer 20 minuten van uw tijd.

Deelname Albert Schweitzer Ziekenhuis aan LOAS studie
Tot slot, vanaf mei 2013 zal ook het Albert Schweitzer Ziekenhuis gaan deelnemen aan het LOAS onderzoek!
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