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Goede protocollen kunnen ertoe 
bijdragen dat de specialistische 
hulpverlening niet langer duurt dan 
op medische gronden noodzakelijk 
is. Een uitgewerkt protocol voor het 
gehele traject van de behandeling 
van patienten die een total hip-opera-
tie ondergingen, leidde tot een aan-
zienlijke verkorting van de ligduur. 

y ^ E MEDISCHE hulpverlening 

JL^^ merken van een complex pro-
ces, dat wordt gekenschetst door een toe-
nemende specialisatie en differentiatle. 
De behandeling bestaat uit steeds nneer 
na en naast elkaar geschakelde elemen-
ten en onderdelen. Het groeiend aantal 
schakels en het dito aantal deskundigen 
dat bij de uitvoering is betrokken, stelien 
hoge eisen aan de coordinatie van het 
hulpverleningsproces. Zoals bekend, kun
nen (samenwerkings)protocollen in dit 
verband een nuttige functie vervullen. Zij 
vormen de leidraad waaraan de betrok
ken hulpverleners zich kunnen vasthou-
den, zodat dat het proces zich soepel kan 
voltrekken volgens een van tevoren uit-
gekiend plan. Goede protocollen kunnen 
er onder meer toe bijdragen dat de spe
cialistische hulpverlening niet langerduurt 
dan op medische gronden noodzakelijk is. 
Zoals in een eerdere bijdrage aan dit tijd-
schrift is beschreven.bleekeen uitgewerkt 
protocol voor het gehele traject van de 
behandeling van patienten die een total 
hip-operatie ondergingen, teleiden tot een 
aanzienlijke verkorting van de ligduur.^ ^ 
Daar de afspraak voor de total hip-opera
tie veelal maanden voorafging aan de 
opname, was het relatief gemakkelijk 
vooraf maatregelen te nemen die een vlot-
te doorloop van het proces bevorderen. 
Daartoe is immers tevoren tijd genoeg. 
Tegen deze achtergrond kan men zich 
afvragen of de gunstige effecten van de 
protocollering ook kunnen worden bereikt 

in gevallen waarin de patienten acuut wor
den opgenomen en vervolgens met spoed 
worden geopereerd. Ter beantwoording 
van deze vraag werd in het Medisch Spec
trum Twente te Enschede een soortgelijk 
plan opgesteld voor patienten die op de 
chirurgische afdeling worden opgenomen 
wegens een gebroken heup. Om de aan-
sluiting tussen ziekenhuis en thuiszorg en 
tussen ziekenhuis en verpleeghuiszorg 
voor patienten met een heupfractuur te 
verbeteren, werd een zogeheten samen-
werkingsprotocol opgesteld.^ In deze bij
drage beschrijven we het effect na twee 
jaar dat het gebruik van dit samenwer-
kingsprotocol op de ligduur van de geo-
pereerde patient opieverde. 

Het samenwerkingsprotocol 
Bij het opstellen van het protocol werd als 
uitgangspunt gehanteerd dat de heup-
f ractuurpatienten door hun veelal hogere 
leeftijd ook na ontslag uit het ziekenhuis 
nog hulpbehoevend zijn en dat zij afhan-
kelijk zijn van de hulp van verschillende 
hulpverleners uit verschillende instellin-
gen. Bij deze patienten geeft de aanslui-
ting tussen de verschillende schakels in 
het zorgproces vaak problemen. De knel-
punten zijn beschreven door het Lande-
iijk Bureau Coordinatie 1e-2e lijn." Het 
grootste gevaar vormen breuken in de 
continuTteit van de zorg, die zich voordoen 
op de grens tussen ziekenhuis en andere 
instellingen. Daaromwerdallereerstvast-
gelegd wie op welk moment wat moet 
doen. Voorts werd veel aandacht besteed 
aan het aspect 'tijdigheid'. Activiteiten die 
in een vroeg stadium kunnen worden on-
dernomen om de goede voortgang van het 
procesin latere stadia tewaarborgen, kre-
gen veel aandacht. 

Bij de uitwerking van het protocol is uit-
gegaan van een indeling van heupfrac-
tuurpatienten in viercategorieen. Het pro
ject 'Samenwerkingsprotocol heupfrac-
tuurpatienten' richt zich op de eerste drie 
categorieen, met elk een eigen deelpro-
tocol. 

Viercategorieen 
heupfractuurpatienten 

a. Patienten die binnen veertien dagen na 

operatie uit het ziekenhuis rechtstreeks 
naar huis kunnen. 
Voor deze categorie wordt het door-
stroomprotocolgebruM, dat zich richt op 
de gang van de patient van ziekenhuis 
naar huis. Het houdt in concrete in, dat bij 
opname een verpleegkundige terstond 
inventariseert of de patient na ontslag 
voldoende (huishoudelijke) hulp kan krij-
gen van de mantelzorg. Zo niet, dan wordt 
- in overleg met de familie - de patient 
aangemeld bij de thuiszorg. Voor de intra-
murale hulpverleners zijn de criteria voor 
ontslag naar huis vastgesteld. Voor de 
revalidatiethuiszijndeaandachtspunten, 
taken en verantwoordelijkheden even-
eens in het protocol vastgelegd. Bij oude-
re patienten wordt tevens nagegaan of er 
aanwijzingen zijn voor psychogeriatrische 
problematiek; in dat geval valt de patient 
in het PG-heupproject. 

b. Patienten zonder psychogeriatrische 
afwijkingen die kortdurend (maximaal 3 
maanden) in het verpleeghuis worden 
gereactiveerd en vervolgens naar huis 
kunnen. 
Hier geldt het mesoproject, dat zich richt 
op een betere afstemming tussen zieken
huis en verpleeghuis. In het mesoproject 
wordt de eventuele overgang naar een 
verpleeghuis beter geregeld. De behan-
delend specialist beoordeelt op de vierde 
a vijfde dag postoperatief, met de verple-
ging en de fysiotherapeut, of de reacti-
vering zodanig verloopt dat de patient bin
nen veertien dagen naar huis kan. Is dit 
niet het geval, dan wordt direct een con
sult van de verpleeghuisarts gevraagd; 
deze beziet of er een indicatie bestaat voor 
reactiveringsopname. Zoja, dan komtde 
patient op een wachtlijst die speciaal in het 
kader van het project is aangelegd. 

c. Patienten met psychogeriatrische af
wijkingen die korte tijd somatisch moeten 
worden gereactiveerd op een psycho
geriatrische afdeling van het verpleeghuis 
en daarna naar huis kunnen. 
Voor deze categorie geldt het PG-heup
project. Dit project houdt in dat wordt be-
zien hoe de thuissituatie van de patient 
was voor opname. Als thuiszorg niet di
rect mogelijk is, maarwel naeen reactive-
ringsperiode, kan de patient voor maxi- 3 

MC NR10 JAARGANG 5 2 / 7 MAART 1997 319 



MEDISCH CONTACT ZEKENHUIS-EERSTELIJN-VERPLEEGHUIS REDACTIONEEL 

Tabel 1. Gemiddelde ligduur, spreiding en aantal patienten in de onderzoeksjaren. 

jaar 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

gemiddelde 

ligduur 

27 

26 

27 

23 

19 

standaard-

deviatie 

19 

18 

18 

17 

13 

verhouding 

st.dev:gem 

0,70 

0,69 

0,67 

0,74 

0,68 

aantal 

patienten 

119 

132 

144 

162 

155 

Een tweede check betreft de mogelijl<e 
verandering in ligduur bij heupfractuur-
patienten op wie het samenwerkingspro-
tocol ni'et is gericht (de patienten behorend 
tot categorie d). 7abe/2toont het verloop 
van het aantal ligdagen bij deze catego
rie in dezelfde jaren. 
Ondanks het geringe aantal patienten 
over wie uitspraken worden gedaan, lijkt 
een daling van het gemiddeld aantal lig
dagen bij de patienten zonder deelprotocol 

maal twee maanden somatisch reacti-
veren op een PG-bed in het verpleeghuis. 
d. Patienten die langdurig (>3 mnd) in een 
verpleeghuis moeten worden opgenomen 
voor reactivering dan wel chronische ver-
pleging. 
Voor deze categorie patienten was in de 
onderzoeksperiode nog geen deelpro
tocol ontwikkeld. De resultaten die in dit 
artikel worden beschreven, zijn dan ook 
niet op deze patientencategorie van toe-
passing. 

Het experiment werd na uitvoerig overleg 
tussen alle betrokkenen gestart in okto-
ber 1992. In het algemeen verliep de uit-
voering van het protocol zonder noemens-
waardige probiemen. 

Resultaten 
Het effect op de ligduur kan worden afge-
leid uit een vergelijking van de gemiddel
de ligduur voor en na de invoering van de 
protocollen. De effecten van de deelpro-
tocoilen kunnen niet afzonderlijk worden 
getraceerd, zodat de resultaten gelden 
voor de patientencategorieen a t/m c. Ta
bel 1 geeft een overzicht van de gemid
delde ligduur in dagen, de spreiding van 
de gemiddelde ligduur en het aantal pa
tienten in de onderzoeksjaren. 
Zoals uit de tabel blijkt. Is in 1993 en 1994 
- de jaren na de invoering van het sa-
menwerkingsprotocol - een duidelijke da-
ling opgetreden in het gemiddeld aantal 
ligdagen per patient. Deze daling is sta-
tistisch significant (T-toets, 5%).^ 

Discussie 
Bij nadere beschouwing van dit resultaat 
rijzen er twee vragen. Ten eerste de vraag 
of de daling is toe te schrijven aan het 
samenwerkingsprotocol, of dat andere 
factoren verantwoordelijk zijn. De twee
de vraag betreft de kenmerken van de 
patienten: weike patientkenmerken ver-
groten of verkleinen de kans op succes 
van het project? 

Het idee dat andere maatregelen wellicht 
invloed hebben gehad, ligt voorde hand. 
Zo is de gemiddelde verpleegduur in Ne-
derland gedaald en ook in het IVlST-zie-
kenhuis te Enschede. Voor de bestudeer-

Tabel2. Gemiddelde ligduur in dagen, spreiding van de ligduur en aantal patienten voorde pa
tienten met een ligduur van > 90 dagen. 

jaar 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

gemiddelde 

ligduur 

174 

167 

174 

155 

194 

standaard-

deviatie 

101 

68 

13 

106 

88 

verhouding 

st.dev:gem 

0,61 

0,41 

1,7 

0,68 

0,45 

aantal 

patienten 

14 

11 

55 

15 

4 

de patienten kunnen de gemiddelde lig
dagen worden genomen die mogen wor
den verwacht op grond van landelijke cij-
fers. In de jaren 1990 tot en met 1994 zou 
het gemiddeld aantal ligdagen respectie-
velijk 32,9 - 38,9 - 31,4 - 29,8 en 28,4 zijn 
geweest.^ Het gemiddeld aantal ligdagen 
had dus ook moeten dalen als er geen 
samenwerkingsprotocol was ingevoerd 
(aangenomen dat niet heel Nederland in 
1992 hetzelfde experiment heeft gedaan). 
De daling op basis van de Nederiandse 
cijfers in de periode 1990-1994 had dan 
echter 'slechts' 13,7 % bedragen ([32,9 -
28,4]: 32,9 x 100 = 13,7 %). De daling is 
nu echter aanzienlijk sterker; 29,6 % ([27 
-19]: 27x100 = 29,6%). Dat pleit voorde 
werking van het samenwerkingsprotocol. 

niet aanwezig. Ook dat versterkt de indruk 
dat het effect is veroorzaakt door de invoe
ring van het samenwerkingsprotocol. 

Ter beantwoording van de tweede vraag 
kon worden gekeken naar de patientken
merken als: type operatie, leeftijd en ge-
slacht. Dhe typen heupfractuuroperaties 
zijn daarbij onderscheiden: dynamische 
heupschroef (DHS), kophalsprothese 
(KHS) en gammanail (G). In figuur 1 is het 
gemiddeld aantal ligdagen in de onder
zoeksjaren vermeld voor de drie typen 
operaties afzonderlijk. 
Figuur 1 laat zien dat de daling bij elk van 
de drie operatietypen is opgetreden. De 
gemiddelde ligduurna een DHS-operatie 
en na een KHP-operatie is het sterkst S 

Figuur 1. Gemiddeld aantal ligdagen perjaarper type operatie. 
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gedaald, de daling na een gammanail-
operatie blijft enigszins achter. 
Tussen de leeftijd van de patient en het 
aantal ligdagen na operatie bestaat een 
verband: hoe ouderde patient, destelan-
ger verblijft hij na de heupoperatie in het 
ziekenhuls. De correlatiecoefficient over 
de jaren 1990/1991/1992, de periode voor 
het samenwerkingsprotocol, bedraagt 
0,15. Over de jaren 1993/1994 bedraagt 
de correlatiecoefficient 0,09. 
Aangezien het gemiddeld aantal ligdagen 
is gedaald, moet bij de oudere patienten 
een sterkere daling zijn opgetreden dan 
bij dejongere patienten (ftgiuu/-2). Onder-
scheiden naar acht leeftijdscategorieen, 
te beginnen bij de patienten jonger dan 
zestig jaar (in f iguur 2 krijgen deze patien
ten de score 0) en vervolgens opklimmend 
met stappen van vijf jaar tot de oudste ca-
tegorie van 90 jaar en ouder (score 7), 
vinden we de volgende relatie met het ge
middeld aantal ligdagen in de perioden 
voor en na de invoering van het samen
werkingsprotocol. 

Figuur 2 bevaX twee lijnen. De bovenste 
lijn (0-lijn) geeft het gemiddeld aantal lig
dagen per leeftijdscategorie voor de pe
riode 1990-1992, de onderste lijn (1-lijn) 
de periode 1993-1994. De figuur laat zien 
dat er een versterkte daling optreedt bij de 
75-jahgen en ouder (score 4). Voor de ge-
opereerde patienten jonger dan 75 jaar is 
het gemiddeld aantal ligdagen van 22,2 
voorde invoering van het samenwerkings
protocol gedaald naar 19,9 (-10,4%). Voor 
de 75-jarigen en ouder is het gemiddelde 
gedaald van 29,4 naar 21,9 (- 25,5%). 
Deze bevinding, de grootste daling bij de 
oudste patienten, houdt geen verband met 
het type operatie. 

Naar ges/ac/7fiser geen verschil in daling 
van het gemiddeld aantal ligdagen. Ook 
niet als het type verrichting erbij wordt 
betrokken. Het geslacht op zich heeft dus 
geen invloed. Wanneer leeftijd met ge
slacht wordt 'gecombineerd' (onder de 
patienten van 75 jaar en ouder zitten 15% 
meer vrouwen dan mannen), treedt er voor 
jongeren en ouderen een vergelijkbare 
daling op van het aantal ligdagen. Er is 
echter een uitzondering: de gemiddelde 
ligduur voor mannen tot 75 jaar stijgt in de 
onderzochte periode van 19,8 (n = 53) 
naar 23,1 (n = 48) ligdagen.^ Dat heeft 
zeker te maken met enkele negatieve uit-
schieters bij deze groep mannen. Een 
andere, eveneens partiele verklaring, is 
gelegen in het felt dat de mannen jonger 
dan 75 jaar relatief het vaakst direct van-
uit het ziekenhuis naar huis gaan en geen 
reactivering elders ondergaan. Daarom is 
het geen uitzondering dat deze patienten 
wat langer in het ziekenhuis worden ge-
houden alvorens ze naar huis worden 
ontslagen. 

Figuur 2. Gemiddeld aantal ligdagen naar leeftijd voor en na de interventie. 
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Een laatste controle op het effect van het 
samenwerkingsprotocol kan worden uit-
gevoerd op basis van de gegevens over 
de bestemming van de patienten na ont-
slag. Het project pretendeert sneller ont-
slag. Dat zou tot uiting moeten komen in 
de bestemming na ontslag. Het percen
tage naar verpleeghuis en revalidatie-in-
stelling zou gestegen moeten zijn. In 1990 
is van een aantal patienten de bestem
ming na ontslag niet bekend, zodat dit jaar 
buiten de analyse blijft. De categorie over-
leden patienten is buiten beschouwing 
gelaten. Het percentage patienten dat 
naar een verpieeghuis/revalidatie-instel-
ling gaat, bedraagt in 1991 en 1992 res-
pectievelijk 13,1 (n = 130) en 13,2 (n = 
129). Voorde jaren 1993 en 1994 is dat 
26,7% (n = 146) en 19,4% (n = 139). Een 
verandering die qua richting in overeen-
stemming is met het beoogde effect van 
het project. 

Conclusie 
De gemiddelde ligduur van drie catego-
rieen geopereerde heupfractuurpatienten 
is in de jaren 1990 tot en met 1995 gedaald 

van 27 dagen naar 19 dagen. De eerste 
drie jaren trad er geen daling op. De da
ling begon nadat eind 1992 een samen
werkingsprotocol was ingevoerd. De ver-
zorging en behandeling van de patienten 
is in die tijd niet merkbaar veranderd. Ook 
andere factoren waarop kon worden ge-
controleerd, kunnen niet verantwoorde-
lijk worden gehouden voor de daling in 
gemiddelde ligduur. De invoering van het 
samenwerkingsprotocol lijkt voor patien
ten met een heupfractuur dus effect te 
hebben gesorteerd. • 

Gaarne bedanken de auteurs dr. A.D.P. 
van Walsum, chirurg, voor het beschik-
baarstellen van de in het artikel gebruik-
te gegevens over de ligduur. 

J.M. Bos, 

RE. Festen-Jansonius, 

A.H.M. Kerkhoff, 

W.P.E. vanderLeest, 
UnlversiteltTwente, faculteit Bestuurskunde 

Literatuur/Noten 
1. Westerd GP, Festen-Jansonius FE, KerkhoffAHM. 

Zorgafstemming tussen ziekentiuis en eerste lijn. Me-
disch Contact 1994; 49: 65-6. 
2. Dit protocoi bevat een aantal afspraken on^ de func-

tionele samenwerking tussen de bij liet zorgproces be
trokken actoren te verbeteren: fiuisarts, gezinsverzor-
ging, wijkverpleging, fysiotfierapeut, cfiirurgen, verpleeg-
huismedewerkers en de patient met een informeel zorg-
netwerk. 

Functioned samenwerking wordt gedefinieerd als: een 
gezamenlijk doelgericht handelen door meer dan twee 
actoren uit verschillende disciplines, die gezamenlijk hun 
activiteiten bijstellen naar een criterium of afspraak (vast-
gelegd in een protocol), op basis van een geformuleerd 
doel, binneneen overeengekomentijd, met een bepaalde 
inspanning. 
Deze definitie is een modificatie van de definitie zoals 
die door Vissers en Voorhoeve is gebruikt in: Functio-
nele samenwerking huisarts-specialist. Medisch Con
tact 1993; 48: 843-7. 

3. Meergedetailleerde schriftelijke informatie kan wor
den opgevraagd bij het Bureau Zorgcoordinatie 
Enschede: tel. 053-4872954. 
4. Landelijk Bureau Coordinatie 1 e-2e lijn: Zorgmodel 

voor mensen met een heupfractuur 1991. 
5. Hierisevenwelnogbelangrijkerdatdieverhouding 

over de jaren been nagenoeg constant blijft. Voor elk 
onderzoeksjaar ligt die verhouding in de buurt van 0,70. 
De ontwikkeling zoals weergegeven in label 2 betekent 
niet alleen dat het samenwerkingsprotocol tot een aan-
zienlijke daling in gemiddelde ligdagen heeft geleid voor 
de patienten voor wie de interventie is opgezet. Ze be
tekent ook dat door de daling in de spreiding en de con-
stante verhouding 'standaarddeviatie: gemiddelde', de 
betrouwbaarheid van de gemiddelde ligduur als kenge-
tal voor hot beleid van het ziekenhuis aanzienlijk is toe-
genomen. 

6. Bron: LMR 1990-1993. TabelAKerngegevens, en 
LMR 1994 View 1994. 
7. Bij jongere vrouwen (tot 75 jaar) treedt een daling 

op van 23,4 (n = 112) naar 17,5 (n = 65) ligdagen. 

MC NR10 JAARGANG 52 / 7 MAART 1997 321 


