
Beste heer/mevrouw,

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang van de LITE studie. Wij 

houden u gedurende het onderzoek op de hoogte over actueel nieuws op het gebied van 

artrose en zullen u informeren 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 zullen 

wij u in iedere nieuwsbrief voorstellen aan iemand uit ons team.

Dit keer is het de beurt aan Maxim. Maxim is student geneeskunde en heeft ons de 

afgelopen twee jaar onder andere geholpen met het lichamelijk onderzoek in het MRI 

centrum. Hij is inmiddels klaar met zijn stage en momenteel bezig met zijn coschappen!

Ook leggen wij u uit waarom controlegroepen in onderzoek essentieel zijn.

Met vriendelijke groet,

Núria Jansen, Toke Mulder, Esther Lems, Marleen van Arkel, Marienke van Middelkoop en 

Sita Bierma-Zeinstra

Mijlpaal!

Bij deze willen wij u graag goed nieuws meededelen! Wij zijn officieel klaar met het 

includeren van deelnemers voor het LITE onderzoek. We hebben in september de laatste 

deelnemer verwelkomt in het MRI centrum. 

Er zijn maar liefst 218 mensen die deelnemen aan het onderzoek. Dit betekent dat we 218 

knieën hebben gescand en 436 buisjes bloed en 218 ontlastingssamples hebben 

verzameld, Daarnaast ontvangen we dagelijks de vragenlijsten binnen die jullie invullen. 

Augustus 2023 nodigen wij de eerste deelnemers uit voor de tweede afspraak in het MRI



centrum. Deze afspraak vindt 2 jaar na de eerste afspraak plaats. We kijken ernaar uit om

iedereen weer terug te zien. In de tussentijd willen wij jullie vragen om de vragenlijsten te

blijven invullen. 

Hartelijk dank voor jullie inzet!

Even voorstellen

Mijn naam is Maxim de Jong en ik ben vijfdejaars
student geneeskunde. Ik zou eigenlijk al bijna klaar
moeten zijn met mijn studie, maar na mijn bachelor

in 2020 te hebben gehaald, ben ik niet direct
doorgegaan met het tweede deel van de

geneeskundestudie: de coschappen. Eerst wilde ik
mijzelf verdiepen in het doen van onderzoek.

Inmiddels ben ik daarmee alweer bijna twee jaar
bezig op de afdeling ‘ Huisartsgeneeskunde’, waarbij

ik mij vooral heb gericht op “overgewicht in de
huisartsenpraktijk”. Over dit onderwerp heb ik een

systematische review geschreven (dat is een
overzicht van een heleboel artikelen), waarbij we
hebben gekeken naar redenen voor mensen met

overgewicht of obesitas om wel of juist niet te starten
met een leefstijlinterventie. Zodra dit onderzoek is

afgerond vertel ik daar later graag meer over!

Naast mijn systematische review, wat vooral veel
achter de computer zitten betekent, ben ik ook
betrokken bij het uitvoeren van het lichamelijk

onderzoek voor het LITE-onderzoek. Deze
afwisseling maakt het doen van onderzoek een stuk

leuker!

In september ben ik begonnen met coschappen
lopen waarin ik verschillende specialismen ga

tegenkomen om te zien wat het beste bij mij past.
Alhoewel op dit moment, mede door deze twee jaar

onderzoek, huisarts worden op nummer 1 staat.
Hopelijk kan ik in de toekomst als huisarts mijn
ervaring op de onderzoeksafdeling in praktijk

brengen!

Groet, Maxim

Controlegroepen in onderzoek. Waarom?



De afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC doet veel onderzoek naar

artrose. In deze onderzoeken worden deelnemers ingedeeld in twee groepen: de

experimentele groep en de controle groep. 

De experimentele groep krijgt de behandeling waarin de onderzoekers geïnteresseerd

zijn. De controle groep krijgt of geen conditie aangeboden, of een standaard

behandeling (bijvoorbeeld zorg van de huisarts), of een placebo. Dit is afhankelijk van

het type onderzoek. 

Controlegroepen zijn essentieel in onderzoek. Want zonder controle groep weten we

niet of de experimentele behandeling e�ect heeft. 

 

Voorbeeld: Stelt u voor dat onderzoekers geïnteresseerd zijn in het e�ect van een

kniebrace op de pijnklachten van de knie. We verdelen de deelnemers in twee

groepen: 

Experimentele groep: deelnemers met kniebrace

Controle groep: deelnemers zonder kniebrace

Nu blijkt dat de deelnemers in de experimentele groep na 3 maanden allemaal minder

knieklachten hebben. Nu lijkt het alsof de kniebrace gunstig is voor de klachten. Maar

eigenlijk weten we helemaal niet of dit door de kniebrace kwam. Misschien zijn er

andere oorzaken die voor dit e�ect hebben gezorgd. 

Maar door de twee groepen te vergelijken kunnen we het e�ect van de kniebrace wél

onderzoeken: heeft de experimentele groep minder pijnklachten dan de controle

groep? Zonder de controlegroep is het niet mogelijk om erachter te komen of een

kniebrace de klachten verbeterd.

Het is belangrijk dat de experimentele groep en controle groep vergelijkbaar zijn. Als

de deelnemers in de experimentele groep gemiddeld veel minder kniepijn heeft dan

de controle groep heeft kan dit het onderzoek beinvloeden. Daarom worden

deelnemers willekeurig (random) verdeeld over de twee groepen. Op deze manier

krijgen we twee vergelijkbare groepen. Zo'n onderzoek is een RCT: een 'randomized

controlled trial', ofwel een onderzoek met willekeurig ingedeelde deelnemers in een

controle en experimentele groep. 

Dit geldt ook voor het LITE onderzoek. Zonder controle groep kunnen wij niet

onderzoeken of het leefstijlprogramma een gunstig e�ect heeft. Met behulp van de

vragenlijsten verzamelen we veel nuttige informatie over onder andere het beloop van

de knieklachten. 



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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