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Beschrijving onderzoek 
Achtergrond van onderzoek: 
Er zijn in de literatuur veel heupfractuur kwaliteitsindicatoren beschreven. In een review van 
Voeten et al. zijn in totaal 72 structuur/proces indicatoren geïdentificeerd. Deze indicatoren 
gaan vaak maar over een klein gedeelte van het zorgproces, waardoor relatie met de 
uitkomst van de geleverde zorg lastig te meten/aan te tonen is. Een samengestelde 
kwaliteitsindicator van indicatoren (textbook logistiek) kan hierin mogelijk een oplossing zijn. 
Indien textbook logistiek een relatie heeft met de uitkomsten, kan vervolgens textbook 
logistiek gebruikt worden om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Hierdoor wordt voor 
ziekenhuizen inzichtelijk op welk proces ze kunnen verbeteren.  
 
Onderzoeksvraag:  
Is een samengestelde maat van procesindicatoren (textbook logistiek) gedurende de 
ziekenhuisopname gerelateerd aan een samengestelde maat van uitkomsten (textbook 
outcome) van operatief behandelde heupfractuurpatiënten boven > 70 jaar? 
 
Onderzoeksopzet: 
-Patiënt  
Patiënt met een proximale heupfractuur > 70 jaar waarvoor operatieve behandeling 
-Intervention 
Patiënten behandeld volgens textbook logistiek*.  
-Comparison  
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Patiënten niet behandeld volgens textbook logistiek*.  
-Outcome 
Primaire uitkomst: Textbook Outcome** 
Secondaire uitkomst: ziekenhuisvariatie in textbook logistiek en textbook outcome, 
complicaties, re-operaties en functionele uitkomst na 3 maanden  
 
* Textbook logistiek 
In review “quality indicators for hip fracture care, a systematic review” worden 8 
kwaliteitsindicatoren aanbevolen, waarvan 6 structuur/proces.  
1. Orthogeriatrische medebehandeling 
2. Tijd tot operatie 
3. Tijd tot mobilisatie  
4. Voorkomen van toekomstige fractuur (bestaat uit diagnostiek+ behandeling osteoporose 
en valpreventie).  
5. Systematisch pijnbeoordeling  
6. Screening op ondervoeding  
 
In “Trauma surgery by general surgeons, still an option for proximal fractures” twee factoren 
geassocieerd met minder postoperatieve complicaties:  
1. Behandeling door gecertificeerd chirurg 
2. Behandeling in hoog volume ziekenhuis (>170 ingrepen per jaar). 
 
De criteria die hiervan aanwezig zijn in de DHFA samengebracht in textbook logistiek: 

- Orthogeriatrische medebehandeling 
- Tijd tot operatie 
- Voorkomen van toekomstige fractuur: zowel behandeling + screening osteoporose.  
- Screening op ondervoeding  
- Behandeling door gecertificeerd chirurg  
- Behandeling in hoog volume ziekenhuis (>170 ingrepen per jaar) 

 
**Textbook Outcome  
In review “quality indicators for hip fracture care, a systematic review” worden 8 
kwaliteitsindicatoren aanbevolen, waarvan 2 uitkomst:  

- Mortaliteit (korte en lange termijn)  
- Terug naar oorspronkelijke woonsituatie  

 
De criteria die hiervan aanwezig zijn in de DHFA samengebracht in textbook outcome: 

- 30 dagen mortaliteit  
- 90 dagen mortaliteit  
- Terug naar oorspronkelijke woonsituatie  

 
Onderzoekspopulatie: 
Patiënten ouder dan 70 jaar met een heupfractuur waarvoor een operatieve ingreep  
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Statistiek:  
Beschrijvende statistiek zal gebruikt worden om de patiënt kenmerken van de twee groepen 
te beschrijven; chi-kwadraat voor categoriale en t-toets voor continue variabele.  
 
 
Beoogde publicatie 
Textbook process as a composite quality indicator for hip fracture hospital care 


