
 

FOCUM in het kort  

Met het FOCUM-onderzoek willen we de invloed van de menopauze op het ontstaan van 

artrose in kaart brengen, zodat het mogelijk wordt om preventieve maatregelen en 

behandelingen voor artrose te kunnen ontwikkelen. Aan dit onderzoek doen vrouwen mee 

die tussen de 50 en 60 jaar zijn, de anticonceptiepil (de pil) gebruiken en die bereid zijn om 

tijdens het onderzoek te stoppen met de pil. Door te stoppen met de pil treden er namelijk 

veranderingen in hormonen in het lichaam op. Zowel voor als na het stoppen met de pil 

doen we verschillende onderzoeken om te kijken welke veranderingen hierdoor precies 

optreden en welke veranderingen invloed hebben op het ontstaan van artrose. Hiervoor 

doen we o.a. bloedonderzoek, maken we röntgenfoto’s van de handen en een MRI-scan van 

de knie en vragen we de deelnemers om vragenlijsten in te vullen. Het FOCUM-onderzoek is 

in augustus 2020 van start gegaan en de verwachte einddatum is april 2023.  
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Aantal deelnemers geïncludeerd  

Op dit moment doen 29 deelnemers mee aan het FOCUM-onderzoek. Voor het onderzoek 

hebben wij in totaal 50 deelnemers nodig. Wij zijn nu dus over de helft van het benodigde 

aantal deelnemers.  

 

Voor het FOCUM-onderzoek zijn wij op zoek naar vrouwen die tussen de 50 en 60 jaar zijn 

en, minimaal sinds hun 45ste, de pil gebruiken. Vrouwen die zelf al bekend zijn met artrose, 

reumatoïde artritis, jicht of artritis psoriatica kunnen niet meedoen aan het onderzoek. Ook 

vrouwen die geen MRI kunnen ondergaan, kunnen niet meedoen.   

Eerste inzichten / leuk feitje  

Op dit moment zijn wij druk bezig met het werven van deelnemers en met het uitvoeren van 

alle benodigde onderzoeken. Wij verwachten in april 2021 het benodigde aantal deelnemers 

te behalen en bij alle deelnemers in ieder geval de eerste onderzoeken te hebben gedaan. 

Wij hopen tegen die tijd ook de eerste resultaten van het onderzoek te kunnen delen.  

Leuk om te weten van dit onderzoek is dat we met een grote groep specialisten van het EMC 

samenwerken, omdat we niet alleen hopen meer te weten te komen over de invloed van de 

menopauze op het ontstaan van artrose, maar ook op het ontstaan van hart- en vaatziekten, 

suikerziekte, botontkalking en peesaandoeningen.  
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