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Categorie: Trauma chirurgie

Introductie

De mortaliteit na een operatie van een heupfractuur is hoog. De kwetsbare, geriatrische patiënt heeft een 
slechtere uitkomst na een heupfractuur. Voor deze patiënten zou een palliatief, niet-chirurgisch beleid een 
geschikte behandeling zijn. Sinds augustus 2020 is er in het SAZ meer aandacht voor deze behandeloptie. Het 
doel van deze studie is de patiënt-ervaring van het palliatieve, niet-chirurgische traject na een heupfractuur te 
onderzoeken.

Methode

Tussen 01-08-2020 en 01-04-2021 werden alle patiënten geïncludeerd waar een palliatief beleid is afgesproken 
na een heupfractuur bij patiënten ouder dan 70 jaar. Middels een retrospectieve cohortstudie werd de patiënt-
ervaring onderzocht met een semigestructureerde vragenlijst. De primaire uitkomst was de patiëntervaring 
verkregen via de proxy van de patiënt en werd geanalyseerd volgens Braun&Clarke.

Resultaten

In totaal werden 26 patiënten geïdentificeerd met een palliatief beleid na een heupfractuur waarbij er 19 
patiënten werden geïncludeerd voor de kwalitatieve analyse. De mediane leeftijd van de totale groep was 88 (83-
94) met een mortaliteit van 92,3% (24/26). Terugkerende thema’s in de interviews zijn pijnbestrijding, 
geestelijk welzijn, communicatie met de arts, overdracht van ziekenhuis naar verpleeghuis en het 
stervingsproces. Een terugkerend onderwerp binnen de pijnbestrijding waren de systemische bijwerkingen van 
de morfine met als belangrijkste de afname in bewustzijn. Deze werden als vervelend ervaren door naasten. Het 
merendeel van de nabestaanden hadden een positieve oordeel over het palliatieve, niet-chirurgische traject na 
heupfractuur.



Baseline : Patiënt karakteristieken

Conclusie

De beleidswijziging in het SAZ heeft gezorgd voor een stijging van 2% naar 10% van het aantal patiënten waar 
wordt gekozen voor het palliatieve traject na een heupfractuur. Deze keuze wordt door het merendeel van de 
nabestaanden achteraf als positief ervaren. Objectieve maten kunnen helpen bij de besluitvorming en 
uiteindelijke keuze voor het niet opereren. Echter, een duidelijke richtlijn voor dit beleid ontbreekt. Toekomstig 
onderzoek zou gericht moeten zijn op het zoeken van effectievere manieren van pijnstilling en het vroegtijdig in 
kaart brengen van de behandelwensen van een kwetsbare geriatrische patiënt.
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