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Beschrijving onderzoek  
De Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) is gestart in 2016 en bevat nu gegevens van ongeveer 
30000 heupfractuurpatiënten, geopereerd in heel Nederland, zowel in grote- als in kleinere 
klinieken.  De relatie tussen ziekenhuisvolume en uitkomsten van patiënten met 
heupfracturen is in de literatuur beschreven1 . Een recente meta-analyse over patiënten 
met een heupfractuur liet een associatie zien tussen een hoog ziekenhuisvolume en lagere 
ziekenhuismortaliteit en minder ziekenhuiscomplicaties1. Deze getallen waren statistisch 
niet significant en er werd gesuggereerd aanvullend onderzoek te doen met daarin 
ziekenhuisvolume als continue schaal. 1 
De huidige aanvraag betreft een onderzoek waarin primair gekeken wordt  of de 
heupfractuurpatiënten die geopereerd worden in een hoog volume ziekenhuis (dedicated 
‘heupfracturencentrum’) in Nederland betere uitkomsten hebben (lagere ziekenhuissterfte, 
minder complicaties en kortere opnameduur) dan vergelijkbare patiënten die geopereerd 
worden in een ziekenhuis met een laag aantal heupfractuurbehandelingen per jaar. Hierbij 
kijken we naar complicaties, ziekenhuismortaliteit en de opnameduur. Daarnaast willen we 
onderzoeken of er processen, zoals doorlooptijden en het registreren van de heupfractuur 
patiënten in de DHFA, in hoog of laag volume ziekenhuizen beter zijn geregeld; Als derde 
zal worden gekeken naar langere termijn uitkomsten, zoals mobiliteit en terugkeer naar de 
oorspronkelijke woonvorm. Dit kan echter alleen als hiervoor de datacompleetheid 
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voldoende toereikend is. Hetzelfde geldt voor ziekenhuisvolume vergelijkingen met een 
continue schaal. 
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