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Introductie

Een gedetailleerd overzicht van thoraxletsels door reanimatie en het effect op klinische uitkomsten in 
overlevenden van een harstilstand is nauwelijks beschreven. Deze studie evalueerde de prevalentie van 
thoraxletsels door reanimatie na een hartstilstand en vergeleek klinische uitkomsten in patiënten met versus 
zonder thoraxletsel.

Methode

Dit was een retrospectieve studie van opgenomen patiënten die reanimatie ondergingen voor een hartstilstand 
buiten het ziekenhuis tussen 1 januari 2007 en 31 december 2019. De primaire uitkomst was het optreden van 
thoraxletsel(s). Letseldetails zoals ribfractuurlocatie, classificatie en mate van dislocatie werden verzameld. 
Secundaire uitkomsten waren klinische uitkomsten zoals beademingsvrije dagen en opnameduur. Een 
subgroepanalyse is uitgevoerd van patiënten met goed neurologisch herstel.

Resultaten

De studie bestond uit 345 patiënten waarvan 291 (85%) thoraxletsel had. Deze patiënten hadden 8 gebroken 
ribben (P25 - P75, 4-10) welke het vaakst niet gedisloceerde, simpele, anterieure fracturen waren van rib twee 
tot zeven. Acht (2.3%) patiënten hadden een fladdersegment en 136 (39.5%) een anterieur fladdersegment. 
Patiënten met thoraxletsel hadden minder beademingsvrije dagen (0 dagen versus 13 dagen; p = 0,006) en een 
hogere mortaliteit (n=102, 54% versus n=8, 22%; p < 0,001) dan patiënten zonder thoraxletsel. Zes of meer 
fracturen of één gedisloceerde fractuur was geassocieerd met respectievelijk een langere ziekenhuis- en 
Intensive Care opname.

Conclusie

Thoraxletsel na reanimatie, met name ribfracturen, komen veel voor bij overlevenden na een harstilstand buiten 



het ziekenhuis. Patiënten met thoraxletsel hebben minder beademingsvrije-dagen en een hogere mortaliteit. 
Patiënten met goed neurologisch herstel en thoraxletsel representeren een mogelijke subgroep die baat zou 
kunnen hebben bij ribfixatie.
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