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Introductie

Factoren geassocieerd met hoge mortaliteit na een geriatrische heupfractuur zijn frequent niet-beïnvloedbare 
factoren. Tijd tot operatie is echter een beïnvloedbare factor waarin men geïnteresseerd is om klinische 
uitkomsten na heupfractuur chirurgie te optimaliseren. Het doel van deze studie is om de invloed van verlengde 
tijd tot operatie wegens niet-medische redenen op klinische uitkomsten na operatie wegens een heupfractuur te 
onderzoeken.

Methode

In deze observationele cohort studie zijn patiënten geïncludeerd met een proximale femurfactuur waarvoor een 
operatie is uitgevoerd tussen 1 januari 2018 en 11 januari 2021. De studie is uitgevoerd in twee niveau 2 trauma 
opleidingsziekenhuizen. Patiënten met een medische indicatie voor uitstel van operatie zijn geëxcludeerd.

Resultaten

In totaal zijn n=1803 patiënten geïncludeerd, waarvan n=1428 patiënten werden geopereerd <24 uur en n=375  
?24 uur na presentatie op de SEH. Verlengde totale opnameduur werd geconstateerd indien operatie werd 
uitgevoerd ?24 uur ((6(4 – 9)dagen versus 7(5 – 10)dagen, p = 0.001). Tijd tot operatie ?24 uur bleek niet 
geassocieerd met langere postoperatieve opnameduur dan wanneer tijd tot operatie <24 uur was. Er bleek 
eveneens geen verschil in 30-dagen mortaliteit aanwezig. Subgroep analyse voor tijdsperioden van ieder 12 uur 
toonde dat decubitus en urineweginfecties frequenter werden gediagnosticeerd naarmate tijd tot operatie langer 
was (tabel 1). 



Conclusie

Langere tijd tot operatie wegens niet-medische redenen bleek geassocieerd met een hoger percentage decubitus 
en urineweginfecties, met name indien tijd tot operatie langer was dan 48 uur na presentatie op de SEH. Geen 
associatie werd gevonden tussen tijd tot operatie en postoperatieve opnameduur of 30-dagen mortaliteit.
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