Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft voor
deelname aan het onderzoek
kunt u contact opnemen met de
onderzoekers. Ook als u vragen
heeft over het onderzoek kunt u
terecht bij de onderzoekers.
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Behandeling
van verlengde
wondlekkage
na een knie - of
heupprothese

Wie
kan
meedoen?

Doel
van
het
onderzoek

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar
personen ouder dan 18 jaar, die een
knie- of heupprothese krijgen en nadien
verlengde wondlekkage hebben.

In deze studie willen we onderzoeken
wat de optimale behandeling is van
verlengde wondlekkage. Op dit moment
varieert de behandeling per ziekenhuis.

Alleen
indien
u
aanhoudende
wondlekkage heeft op dag 9-10 na de
operatie komt u in aanmerking voor het
onderzoek.

Over het algemeen wordt de wond eerst
goed in de gaten gehouden en wordt bij
aanhoudende lekkage overgegaan tot
het spoelen van de prothese. Het
moment waarop dit spoelen het best
kan gebeuren is lastig vast te stellen.

Indien uw wond op dag 9-10 droog is of
uw arts heeft in overleg met u besloten
voor dag 9-10 de prothese schoon te
maken, zouden we toch graag uw
gegevens willen gebruiken.
In totaal werken 40 ziekenhuizen in
Nederland mee aan dit onderzoek. Er
zullen door het hele land 388 mensen
gevraagd worden deel te nemen aan
deze studie.

In dit onderzoek wordt het effect van
wachten of de wond vanzelf opdroogt,
vergeleken met spoelen op dag 10 na de
operatie.
De totale duur van het onderzoek is
12 maanden. Dan vergelijken we de
resultaten van beide groepen en
kunnen we concluderen wat de beste
behandeling is.

Wat houdt
het onderzoek in?
Tussen de 5e en 9e dag na de operatie
zal gecontroleerd worden hoe het met
u gaat en wordt de operatiewond
beoordeeld. Op dag 9 wordt door middel
van loting bepaald of uw prothese op
dag 10 gespoeld zal worden of wordt
afgewacht. Afwachten betekent rust
houden en goede wondzorg.
De totale duur van het onderzoek is 12
maanden. U hoeft in het kader van dit
onderzoek geen extra bezoeken aan het
ziekenhuis af te leggen. Tijdens de
controlemomenten wordt u gevraagd
een aantal vragenlijsten in te vullen.
Deze vragenlijsten informeren naar de
beperkingen die u heeft ervaren als
gevolg van de behandeling, uw kwaliteit
van leven en eventuele kosten die u
heeft gemaakt als gevolg van de
behandeling.

