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Inleiding: Heupfracturen zijn een veelvoorkomend trauma. In 2008 waren er in Nederland bijna 
18.500 ziekenhuisopnames voor personen met een heupfractuur. De verwachting is dat, met name 
door de vergrijzing, de incidentie van heupfracturen in de toekomst zal gaan toenemen. Omdat de 
voorkeur bij behandeling uitgaat naar chirurgisch herstel zal deze trend zorgen voor een toename in 
het aantal operaties bij heupfracturen. Om kwalitatief goede zorg voor deze patiënten te garanderen 
en de kans op complicaties te verminderen, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 
samenwerking met organisaties en professionals in de zorg een prestatie indicator opgesteld, 
namelijk ‘Percentage heupfractuur geopereerd binnen één kalenderdag’. Voor een aantal patiënten 
is het echter niet wenselijk of niet haalbaar om binnen één kalenderdag een operatie te ondergaan. 
Dit kan door verschillende logistieke, organisationele of medische  factoren worden veroorzaakt. We 
weten niet hoe frequent en waardoor eventuele vertraging binnen Medisch Spectrum Twente (MST) 
optreedt. Het is dus van belang deze oorzaken te identificeren en om deze, waar mogelijk, aan te 
pakken. Dit onderzoek focust op het optreden van vertraging tussen opname in het ziekenhuis en 
operatie bij patiënten met een heupfractuur. De hierbij opgestelde onderzoeksvragen zijn als volgt: 
Wat zijn de meest voorkomende factoren die het optreden van vertraging tussen opname in het 
ziekenhuis en operatie in het geval van een heupfractuur beïnvloeden binnen Medisch Spectrum 
Twente? Welke van deze factoren kunnen beïnvloed worden om deze vertraging te verminderen? 
 
Methoden: Deze studie betreft een prospectieve cohort studie. Alle patiënten die tussen 27-03-2012 
en 30-06-2012 met een heupfractuur in MST worden opgenomen worden geïncludeerd. Voor het 
verzamelen van de benodigde data wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst. De oorzaken van 
vertraging die naar voren zijn gekomen uit literatuuronderzoek hebben als basis gediend voor deze 
vragenlijst. De vragenlijst dient voor aanvang van de operatie, ten tijde van de time out procedure, 
door de operateur ingevuld te worden. Aanvullende data, zoals leeftijd en moment van opname , 
worden verkregen uit de patiëntdossiers.  De primaire uitkomstmaten in deze studie zijn de 
aanwezigheid van chirurgische uitstel (langer dan één kalenderdag) en de gemiddelde duur tot 
operatie.  
 
Resultaten: Van de eerste 21 patiënten die geopereerd zijn bestaat 23,8 % uit mannen. De 
gemiddelde leeftijd is 78,2 jaar (SD 14,7 jaar). Uit de resultaten komt naar voren dat van de eerste 21 
operaties, twee operaties langer dan een kalenderdag na binnenkomst op de spoedeisende hulp 
plaatsvonden. Het uitstel van de operatie werd veroorzaakt door 1) een combinatie van 
comorbiditeit, de noodzaak van aanvullend beeldvormend onderzoek en meerdere intercollegiale 
consulten, de voorkeur van de operateur of anesthesist bij plaatsing op de spoedlijst en meerdere 
spoed operaties die reeds gepland waren en 2) het gebruik van bloedverdunners.   
 
Discussie en conclusie: De resultaten van de totale groep zullen inzicht geven in de redenen die 
binnen MST zorgen voor het uitstel van operaties na een heupfractuur. Naar verwachting zullen 
medische redenen niet of bijna niet beïnvloed kunnen worden. 
 


