
 

Brief over de resultaten van het onderzoek:  

‘Validatie en betrouwbaarheid van de Nederlandse patiënt 

vragenlijst van de “Hip Outcome Score”’ 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

U krijgt deze brief omdat u mee heeft gedaan aan het wetenschappelijke onderzoek ‘Validatie en 

betrouwbaarheid van de Nederlandse patiënt-vragenlijst van de “Hip Outcome Score” bij patiënten 

met femoroacetabulaire impingement’ (korte naam: ‘De HOS validatie studie’). Met deze brief willen 

we u laten weten hoe ver het onderzoek nu is. 

 

Waar gaat het onderzoek ook al weer over? 

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of de “Hip Outcome Score” vragenlijst op een 

goede manier de mate van uw klachten door inklemming in de heup weer kan geven. Daarnaast 

wilden we onderzoeken of deze vragenlijst het verschil tussen voor en na de operatie kan 

vaststellen. 

 

Hoe staat het nu met het onderzoek? 

 Vorderingen van het onderzoek 

Het onderzoek is inmiddels afgerond: alle deelnemers zijn klaar met de laatste metingen. Nadat de 

laatste metingen afgerond waren, zijn we de uitkomsten gaan analyseren. Hieronder kunt u lezen 

wat de resultaten uit het onderzoek zijn. 

 

 Resultaten van het onderzoek 

In totaal hebben er 135 deelnemers aan het onderzoek meegedaan.  

De belangrijkste uitkomst is dat de “Hip Outcome Score” een betrouwbare vragenlijst is en op een 

goede manier de mate van klachten door inklemming in de heup weergeeft. Ook kan deze vragenlijst 

het verschil tussen voor en na de operatie goed vaststellen. 

Na dit onderzoek weten we dus dat we deze vragenlijst met vertrouwen kunnen blijven gebruiken in 

onze wetenschappelijke onderzoeken. Ook krijgen heupscopie patiënten in het RHOC deze 

vragenlijst nu standaard voor en na de operatie om hun voortgang goed in kaart te brengen (in 

combinatie met andere vragenlijsten). 



 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Dit onderzoek is destijds uitgevoerd in het Reinier de Graaf ziekenhuis (RdGG). In de zomer van 2020 

is de afdeling Orthopedie van het RdGG verhuisd naar het Reinier Haga Orthopedisch Centrum 

(RHOC) in Zoetermeer. In het nieuwe Orthopedisch Centrum werken alle orthopeden van Reinier de 

Graaf Gasthuis nauw samen met hun collega’s van het HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis. Ze 

vormen één team.  

Wanneer u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u dus contact opnemen met het 

onderzoeksbureau van het RHOC. U mag u ons altijd mailen (onderzoek@rhoc.nl) of bellen (079 – 

206 55 95). We vertellen u er dan graag meer over. 

 

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. R.M. Bloem, 

 

 

Mw. N. de Esch, onderzoekscoördinator 

Mw. R. Oomen, onderzoekscoördinator  

Reinier Haga Orthopedisch Centrum 
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