
 

Brief over de voortgang van het onderzoek:  

‘Lange termijn resultaten na een heupscopie’ 
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

U krijgt deze brief omdat u mee doet (of deed) aan het wetenschappelijke onderzoek ‘Lange termijn 

resultaten na een heupscopie’. Met deze brief willen we u laten weten hoe ver het onderzoek nu is. 

 

Waar gaat het onderzoek ook al weer over? 

Na dit onderzoek weten we hoe het herstel in functie en kwaliteit van leven is bij patiënten die een 

heupscopie hebben ondergaan. We kijken daarbij vooral naar hoe het gaat met de dagelijkse 

bezigheden en het sporten. Maar ook naar hoeveel pijn patiënten nog in hun heup voelen na de 

operatie. Daarnaast onderzoeken we hoe vaak het voorkomt dat een patiënt later opnieuw 

geopereerd moet worden. 

 

Hoe staat het nu met het onderzoek? 

Verhuizing van coördinerend ziekenhuis  

Eind juni 2020 is het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) in Zoetermeer geopend. Hier 

werken de orthopeden van het Reinier de Graaf ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en het LangeLand 

Ziekenhuis samen. Ook de onderzoekers van de ziekenhuizen zijn meeverhuisd. U bent hierover al in 

een aparte brief geïnformeerd. Heeft u deze brief niet gekregen en wilt u hier meer over weten? 

Neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze brief. 

 

 Vorderingen van het onderzoek 

Er doen op dit moment 357 mensen mee aan het onderzoek. Het onderzoek loopt in totaal tot 10 

jaar na de operatie. In 2019 hebben we de uitkomsten geanalyseerd van de mensen die toen aan het 

onderzoek meededen. We hebben gekeken naar de uitkomsten van 2 jaar na de operatie. Onder het 

volgende kopje kunt u lezen wat de resultaten uit het onderzoek zijn. 

We konden helaas niet de gegevens van alle deelnemers gebruiken voor deze analyse, omdat er 

soms één of meerdere vragenlijsten ontbraken. Daarom blijft het belangrijk om de vragenlijsten in 

te vullen. Het maakt niet uit of u nog wel of juist helemaal geen klachten meer heeft: alle 

informatie is voor ons nuttig en belangrijk!  
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 Resultaten van het onderzoek 

Van de 190 deelnemers die 2 jaar of langer geleden waren geopereerd, waren er 14 met het 

onderzoek gestopt. Daarnaast hadden we van 54 deelnemers niet alle vragenlijsten, en hadden 22 

deelnemers inmiddels een andere heupoperatie ondergaan.  

Daarom hebben we uiteindelijk van 100 deelnemers de gegevens geanalyseerd. Zij waren tussen 

2015 en 2018 geopereerd. In 2021 is ons artikel hierover in een internationaal wetenschappelijk 

tijdschrift1 verschenen. 

 

De belangrijkste uitkomst is dat we het herstel in dagelijkse bezigheden na een heupscopie 

operatie globaal in twee groepen kunnen indelen. De grootste groep (78%) verbetert goed tot 1 jaar, 

en deze verbetering is 2 jaar na de operatie nog steeds aanwezig. Een veel kleinere groep (22%) ziet 

in het begin wel verbetering maar deze verbetering neemt daarna weer af; 2 jaar na de operatie is 

de score voor het herstel in dagelijkse bezigheden nog maar iets beter dan voor de operatie. 

Bij patiënten die niet zo goed herstellen is er voor de operatie vaker sprake van artrose aan de 

heupkop dan bij patiënten die wel goed verbeteren. Ook lijken ze voor de operatie iets meer pijn in 

rust te hebben.   

 

Hoe gaat het onderzoek verder? 

Wanneer alle deelnemers de vragenlijsten in blijven vullen, krijgen we steeds meer gegevens om 

deze uitkomsten gedetailleerder te onderzoeken. Zo willen we beter gaan begrijpen hoe het komt 

dat sommige mensen minder goed herstellen. In de toekomst kunnen we dan bijvoorbeeld beter 

voorspellen wie er baat zal hebben bij de operatie, en bij wie een andere behandeling waarschijnlijk 

beter werkt. 

 

 Nieuw vragenlijst systeem 

We maken inmiddels gebruik van een nieuw systeem om de vragenlijsten naar heupscopie 

patiënten te versturen. Dit gaat voortaan vanuit OnlinePROMS. De mail met vragenlijsten zal er dus 

iets anders uit gaan zien, maar deze komt wel bij ons vandaan. U ontvangt de nieuwe vragenlijsten 

vanaf het mailadres noreply@onlineproms.nl.  
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Heeft u nog vragen? 

Wanneer u nog vragen heeft over het onderzoek, mag u ons altijd mailen (onderzoek@rhoc.nl) of 

bellen (079 – 206 55 95). We vertellen u er dan graag meer over. Ook als u twijfelt of het nog zinvol 

is als u de vragenlijsten invult, mag u altijd contact opnemen. 

We willen u ook bedanken voor uw deelname aan ons onderzoek. Mede dankzij u kunnen we onze 

zorg steeds verder blijven verbeteren. 

 

Met vriendelijke groet, ook namens dr. Bloem, dr. Rutgers en dr. van der Linden, 

 

Brechtje Hesseling, onderzoeker 

Rianne Oomen, onderzoekscoördinator 

  

Reinier Haga Orthopedisch Centrum 

Kenniscentrum voor Wetenschap, Innovatie en Kwaliteit 
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