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Kunnen ouderen met een 
heupfractuur thuis net zo goed 
revalideren als in het ziekenhuis? 
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• Geen verschil in herstel functioneren 

• Ook kwetsbare ouderen namen deel aan onderzoek 

• Onduidelijk of beide groepen evenveel therapie krijgen 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

KNGF-leden met een Compleet lidmaatschap  
hebben kosteloos toegang tot de NPi-service 

Zeventigplussers die na een heupfractuur 
thuis een multidisciplinair revalidatie-
programma volgen herstellen net zo goed 
en snel als leeftijdsgenoten die in het 
ziekenhuis revalideren. Dat geldt ook voor 
ouderen die cognitieve problemen hebben 
of in verpleeghuizen wonen. Dat stellen 
Zweedse onderzoekers die 205 ouderen 
volgden tot een jaar na hun geopereerde 
heupfractuur. 
 
Geen verschil 
Na drie en twaalf maanden functioneerden 
de 107 thuis revaliderende ouderen net zo 
goed als de 98 ouderen die in het 
ziekenhuis revalideerden: zij verschilden 
niet in de mate waarin zij problemen 
ondervonden bij het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten, zoals wassen, 
aankleden, toiletbezoek, eten of zich 
binnenshuis verplaatsen. Na de operatie 
verlieten de ouderen die klinisch 
revalideerden het ziekenhuis zes dagen 
later dan de thuis revaliderende ouderen. 

 
Prefractuurniveau 
Na een jaar bereikten ongeveer vier van de 
tien gemiddeld 83-jarige ouderen hetzelfde 
functioneringsniveau als voordat zij hun 

heup braken. Van de 90 ouderen die voor de 
fractuur zelfstandig waren in hun 
persoonlijke verzorging kon na drie 
maanden 59 procent zichzelf zonder hulp 
redden: 28 van de thuis revaliderende 
ouderen en 25 ouderen die in het ziekenhuis 
revalideerden. Na een jaar steeg dit aantal 
slechts minimaal: toen had ruim twee derde 
van de ouderen zijn zelfstandigheid 
herwonnen, namelijk 29 na thuisrevalidatie 
en 28 na herstel in het ziekenhuis. De 
meeste problemen ondervonden de 
ouderen om na de fractuur weer zelfstandig 
boodschappen te doen en het openbaar 
vervoer te gebruiken.  
 
Doorsnee groep 
In tegenstelling tot veel andere studies 
lieten de onderzoekers bewust ook meer 
kwetsbare ouderen meedoen aan hun 
studie. Bijna een derde van de ouderen 
woonde in een verpleeghuis, en de helft had 
dementie. Zelfs deze kwetsbare ouderen 
hadden baat bij revalidatie en bleken in 
staat te herstellen van een heupfractuur. 
Door deze ouderen niet uit te sluiten zijn de 
uitkomsten beter te generaliseren naar de 
'doorsnee' oudere met een heupfractuur, 
aldus de onderzoekers.  
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Thuisrevalidatie 
Na vervroegd ontslag uit het ziekenhuis 
kregen de thuis revaliderende ouderen 
maximaal tien weken ondersteuning van 
een multidisciplinair team. Dat team 
bestond uit een verpleegkundige, een 
ergotherapeut, twee fysiotherapeuten en 
een medisch verantwoordelijke geriater. 
Waar nodig waren een diëtist en 
maatschappelijk werker beschikbaar. Het 
team stelde samen met de patiënt 
individuele behandeldoelen en 
revalidatieplannen op gericht op 
valpreventie, gebruik van hulpmiddelen en 
aanpassingen in de leefomgeving. De 
ouderen trainden hun evenwicht en 
spierkracht en deden oefeningen om hun 
loopvaardigheid en de uitvoering van 
dagelijkse activiteiten te verbeteren. Het 
team werkte nauw samen met familieleden, 
thuiszorgmedewerkers en verplegend 
personeel. 

 
 
 

Kanttekening 
Het is niet duidelijk of de hoeveelheid 
therapie tussen beide groepen overeen 
komt. De thuis revaliderende patiënten 
verbleven gemiddeld zes dagen korter in 
het ziekenhuis maar kregen daarna nog 
gemiddeld 14 huisbezoeken, verdeeld over 
drie weken. De ouderen die in het 
ziekenhuis revalideerden kregen na ontslag 
- indien nodig - aanvullende zorg vanuit de 
eerste lijn of het verpleeghuis. De klinisch 
revaliderende patiënten kregen weliswaar 
zes dagen extra therapie in het ziekenhuis, 
maar de onderzoekers vermelden niet 
hoelang en hoeveel therapie zij nog kregen 
na ontslag uit het ziekenhuis.  
 
PEDro-score 
Methodologische kwaliteit volgens 
vakreferent: goed (PEDro score 8/10) 
 

 

Expert-opinie en vertaalslag naar de praktijk 
 
De auteurs van dit onderzoek geven aan dat revalidatie na een heupfractuur bij ouderen niet 
in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden, maar ook thuis kan of in het verpleeghuis. Hiermee 
is direct duidelijk dat dit Zweedse onderzoek niet relevant is voor de Nederlandse situatie. 
Hier is het al lang gebruikelijk dat ouderen niet langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis 
verblijven en dan verder revalideren thuis, op een GRZ afdeling of in geval van dementie naar 
hun woonsituatie in het verpleeghuis. 
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