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LITE Studie
Waarom?
1.2 miljoen Nederlanders
staan bij huisartsen geregistreerd met knieartrose.

59% van alle Nederlanders
tussen de 50 en 64 jaar oud hebben overgewicht of obesitas.

Bij 25% van de nieuwe patiënten
die zich bij de huisarts melden met knieklachten ligt de oorzaak bij overgewicht
of obesitas.

5 tot 10% gewichtsverlies
leidt tot een vermindering van pijn en verbetering van fysiek functioneren en
de kwaliteit van leven bij patiënten met knieartrose.

Sinds 2019
is het voor huisartsen mogelijk om patiënten met knieartrose én overgewicht
of obesitas te verwijzen naar de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die
wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

het is onbekend
wat de (kosten)effectiviteit van de GLI is bij patiënten met vroege kenmerken
van knieartrose.
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Opzet van de studie
De LITE Studie is een pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) naar de
effectiviteit en kosteneffectiviteit van een gecombineerde leefstijlinterventie in vergelijking met
reguliere zorg bij patiënten met knieklachten en een hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico.

Welke behandeling krijgen de patiënten?
Patiënten die deelnemen aan de LITE-studie worden middels loting ingedeeld in twee groepen:
één groep krijgt een leefstijlinterventieprogramma én gebruikelijke zorg, de andere groep krijgt
alleen gebruikelijke zorg (figuur 1). Alle patiënten krijgen de gebruikelijke zorg van de huisarts
volgens de NHG-richtlijn niet-traumatische knieklachten. Dit beleid omvat voorlichting en
adviezen ten aanzien van lichaamsbeweging en gewichtsreductie (bij patiënten met overgewicht
of obesitas). Het voorschrijven van analgetica en het starten van een oefenprogramma onder
begeleiding van een fysiotherapeut is ook mogelijk. De huisarts en de patiënt zijn niet geblindeerd
voor de toegewezen behandeling.

Patiënten in LITE-studie
(n=234)
Visite 1:
MRI-onderzoek
Fysiek onderzoek
Bloedafname

Baseline meting
en digitale vragenlijst

Randomisatie

Leefstijlinterventie +
reguliere zorg
(n=117)

Reguliere zorg
(n=117)

Driemaandelijkse
follow-up vragenlijsten
Visite 2:
MRI-onderzoek
Fysiek onderzoek
Bloedafname

Follow-up
na 24 maanden
Figuur 1: onderzoeksopzet
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De GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE (GLI)
Patiënten die worden gerandomiseerd naar de interventiegroep, krijgen naast de gebruikelijke
zorg, een doorverwijzing naar een gecertificeerde leefstijlcoach voor de BeweegKuur-GLI. De
BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie ingebed in de eerstelijnszorg en wordt
volledig vergoed vanuit de basis zorgverzekering (Zvw). Gedurende het hele traject worden
de deelnemers ondersteund door een multidisciplinair team bestaande uit een leefstijlcoach,
fysiotherapeut en diëtist.
De Beweegkuur-GLI bestaat uit drie componenten:
1. Bewegen: aannemen van een actieve leefstijl en het verbeteren van lichamelijke fitheid;
2. Voeding: aannemen van een verantwoord en gezond voedingspatroon, bestaande uit het
verminderen van de energie-inname door een individueel samengesteld voedingsplan;
3. Gedragsverandering: realiseren van gedragsverandering (aanhouden van de gezonde leefstijl)
door middel van Motivational Interviewing. Hierbij ligt het accent op het ondersteunen van
zelfmanagement.
Na de intake met de leefstijlcoach wordt de patiënt doorverwezen naar de beweeg- en
voedingsprofessional. De leefstijlinterventie bestaat uit individuele sessies en groepssessies met
de leefstijlcoach, fysiotherapeut of de diëtist gedurende het twee jaar durende programma. In
samenspraak met de patiënt wordt een individueel programma opgesteld en de patiënt wordt
begeleid bij de uitvoering van dit beweeg- en voedingsplan.

Welke patiënten kunnen Deelnemen?
Alle patiënten die het afgelopen jaar de huisartsenpraktijk bezocht hebben met beginnende
knieartrose waarbij sprake is van overgewicht of obesitas kunnen deelnemen aan de studie.
Inclusiecriteria voor deelname:
• Eerste presentatie bij de huisarts voor knieklachten in de afgelopen 12 maanden;
• Voldoen aan de internationale diagnostische NICE criteria voor klinische knieartrose (d.w.z.
als een patiënt 45 jaar of ouder is en; aan activiteiten gerelateerde gewrichtspijn heeft en;
geen of kortdurende (< 30 minuten) gewrichtsgerelateerde ochtendstijfheid heeft.
• Sprake van overgewicht of obesitas (BMI ≥25 kg/m2);
• Leeftijd tussen de 45 en 70 jaar oud;
• Voldoende beheersing van de Nederlandse taal.
Exclusiecriteria:
• In het verleden een ernstig knietrauma hebben opgelopen of een knie operatie hebben
ondergaan;
• Andere vormen van artritis, bursitis of tendinitis;
• Contra-indicaties voor MRI-onderzoek.
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Hoe lang worden de patiënten gevolgd?
De studie heeft een follow-up duur van 2 jaar (figuur 1). Tijdens deze periode krijgen de deelnemende
patiënten op 9 tijdsmomenten driemaandelijks vragenlijsten toegestuurd. Ook zullen er twee
onderzoeken plaatsvinden op baseline en na 24 maanden, waaronder een lichamelijk onderzoek,
afname van bloedmonsters en MRI-beeldvorming van de symptomatische knie. Elk onderzoek
duurt ongeveer 1 uur.

Wat zijn de uitkomstmaten?
Primaire uitkomstmaten:
• Gewichtsafname van 5 kg of 5% na 24 maanden.
Secundaire uitkomstmaten
• Klinische progressie van knieartrose gemeten met de vragenlijsten;
• Structurele progressie op de MRI na 24 maanden;
• Maatschappelijke kosten gedurende 24 maanden;
• Kwaliteit van leven na 24 maanden.

Wat is uw rol als huisarts?
Indien u als huisarts deelneemt aan deze studie zullen wij middels zoekacties in het HIS, patiënten
opsporen die het afgelopen jaar de huisartsenpraktijk bezocht hebben met eerste klachten van
knieartrose. Deze zoekacties kunnen uitgevoerd worden door onze onderzoeksmedewerkers.
U screent de lijst van potentiële deelnemers en vervolgens zullen wij alle geschikte patiënten
namens u aanschrijven.
Bij interesse voor deelname van deze patiënt zullen wij alle in- en exclusie criteria controleren
en de patiënt volledig voorlichten over de studie. Zij hebben dan de gelegenheid om vragen
te stellen en wij nemen de verdere procedure met hen door. Indien uw patiënt akkoord is en
toestemming heeft gegeven, zullen wij hen uitnodigen voor de baseline metingen, de eerste
vragenlijst versturen en de patiënt randomiseren. De uitslag van de randomisatie zullen wij aan
u en uw patiënt doorgeven.

Deelname en informatie
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen via litestudie@erasmusmc.nl of te bellen naar
010 703 8153. Graag beantwoorden wij ook vragen over de studie.
Voor meer informatie over de BeweegKuur-GLI kunt u ook terecht op de website van
Loketgezondleven.nl.
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Contactgegevens
MSc. Núria Jansen

Promovendus
LITE: Uitvoerend onderzoeker
E-mail: n.jansen@erasmusmc.nl

dr. Marienke van Middelkoop
Universitair hoofddocent
LITE: Projectleider en co-promotor
E-mail: m.vanmiddelkoop@erasmusmc.nl

prof. dr. Sita Bierma-Zeinstra

Hoogleraar artrose en gerelateerde aandoeningen
LITE: Promotor
E-mail: s.bierma-zeinstra@erasmusmc.nl

Afdeling huisartsgeneeskunde
Tel: 010 703 8153
Fax: 010 704 4766
E-mail: litestudie@erasmusmc.nl

LITE Projectteam
Prof. dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra (Erasmus MC)
Dr. M. van Middelkoop (Erasmus MC)
MSc. N.E.J. Jansen (Erasmus MC)
Dr. J. Runhaar (Erasmus MC)
Dr. D. Schiphof (Erasmus MC)
Dr. J.B.J. van Meurs (Erasmus MC)

Dr. E.H.G. Oei (Erasmus MC)
J. van Teeffelen (Leefstijlcoaching HRC)
Prof. dr. J.E. Bosmans (VU Amsterdam)
Dr. A. Feleus (Hogeschool Rotterdam)
Dr. E.S. de Kiewit-van Eijk (Erasmus MC)
G. van der Hoek (Fysioplus)
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