Beste heer/mevrouw,
Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang van de LITE studie. Wij
houden u tijdens het onderzoek op de hoogte over actueel nieuws op het gebied van
artrose en over de resultaten die voortkomen uit het onderzoek. Achter LITE zit een
team dat zich dagelijks inzet om het onderzoek goed te laten verlopen. Tijdens alle
contactmomenten en het studiebezoek hebben wij u al wat beter leren kennen. We
kunnen ons goed voorstellen dat u ons ook wat beter wilt leren kennen. Daarom
stellen wij u in iedere nieuwsbrief voor aan iemand uit ons team. Deze keer is Toke
aan de beurt.
Met vriendelijke groet,
Núria Jansen, Toke Mulder, Esther Lems, Marleen van Arkel, Marienke van Middelkoop
en Sita Bierma-Zeinstra
Afdeling huisartsgeneeskunde, Erasmus MC

Voortgang
Wat gaat de tijd toch snel! In augustus 2021 hebben wij de eerste deelnemers mogen
ontvangen. Inmiddels zijn we een half jaar verder en hebben we al veel deelnemers en
indrukwekkende verhalen voorbij horen komen. Op dit moment hebben wij 170
mensen die aan ons onderzoek deelnemen. Dit aantal hebben we onder andere te
danken aan de aandacht die Kassa, AD Rotterdam, lokale kranten en betrokken
huisartsen aan het LITE onderzoek hebben besteedt. Wij merken dat knieartrose
steeds hoger op de gezondheidsagenda komt. Hier zijn we als onderzoekers hartstikke
blij mee. Ook uw deelname aan het LITE onderzoek zal hieraan bijdragen.
In totaal willen wij 234 deelnemers. Wij gaan de komende maanden het onderzoek op
meerdere manieren onder de aandacht brengen. Bijvoorbeeld door posters in
buurthuizen op te hangen. Mocht u nog een kennis of familielid kennen die
geïnteresseerd is in deelname dan komen wij graag met hen in contact.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Toke Mulder en ik werk al zo’n 22 jaar als
onderzoeksmedewerker op de afdeling
huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. Mijn taken
zijn het benaderen van deelnemers, het uitvoeren van
metingen en het verzamelen en verwerken van
onderzoeksgegevens. Op dit moment ben ik voor het
LITE-onderzoek bezig met het bellen van deelnemers
en het verwerken van onderzoeksgegevens.
In mijn eerste jaren als onderzoeksmedewerker deed
ik voornamelijk onderzoek gericht op kinderen.
Hiervoor bezocht ik huisartsen en kinderen in
verschillende regio’s en was ik dus regelmatig op pad.
Voor sommige onderzoeken kwam ik wel 10x langs
om vragenlijsten af te nemen. De kinderen waren
altijd heel enthousiast om mee te doen met
onderzoek en vonden het dan ook leuk als ik bij ze
langs kwam.
Later deed ik ook mee met onderzoeken gericht op
het bewegingsapparaat, zoals nu ook het LITEonderzoek. Het is ontzettend leuk dat we ook voor dit
onderzoek weer veel enthousiaste aanmeldingen
hebben ontvangen.
Eind augustus van dit jaar ga ik met pensioen. Dan ga
ik een nieuwe fase in met meer tijd voor mijn familie
en vrienden. Ik verheug me op veel wandelen en
fietsen wat er nu af en toe bij in schiet. Ook mijn
passie voor wandelen in de bergen zal ik zeker
uitbreiden.
Hartelijke groet,
Toke

Knieartrose komt vaker voor dan gedacht
De afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC doet veel onderzoek naar hoe
we de knieklachten van mensen met knieartrose kunnen verbeteren. Maar hoe vaak
komt artrose eigenlijk voor in Nederland?

Volgens cijfers van het RIVM hebben naar schatting 1.5 miljoen mensen knieklachten,
waarvan 750.000 mensen knieartrose hebben. Uit recent onderzoek van de
afdeling huisartsgeneeskunde blijkt dat knieartrose twee keer zoveel voor komt bij
mensen als tot nu toe werd gedacht. We verwachten dat tot 2040 knieartrose zal
toenemen met 40%. Nu we weten dat artrose nog vaker voorkomt dan werd gedacht
vergroot dat de urgentie om meer onderzoek naar artrose te doen.
Artrose wordt nog vaak gezien als een ouderdomskwaal. Maar niet alleen ouderen
kampen met knieartrose. Dit is duidelijk terug te zien in de diversiteit van de
deelnemers van het LITE onderzoek en hoe beperkend knieklachten voor het
dagelijkse leven op alle leeftijden kunnen zijn.
Wilt u meer weten over ons onderzoek? Neemt u een kijkje op de website van
Amazing Erasmus.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op onze website. Voor vragen
kunt u contact met ons opnemen op litestudie@erasmusmc.nl of 010 703 8153.
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