
Gezondheidsstatus en herstelpatronen één jaar na 
trauma bij ernstig gewonde patiënten 

RESULTATEN 

De afgelopen decennia zijn de overlevingskansen na een (ernstig) trauma gestegen. Een aanzienlijk deel 
van deze patiënten ervaart zowel korte- als lange termijn beperkingen: 

 Slechts 23% van de ernstig gewonde patiënten bereikt twee jaar na trauma hun pre-traumatische  
niveau van functioneren 

 70% van de ernstig gewonde patiënten hervat binnen twee jaar hun werk zoals voor ongeval 
 

Verschillende patiënt- en trauma karakteristieken zijn gerelateerd aan post-traumatische gezondheids-

status (patiënt gerapporteerde beoordeling van hun gezondheid en het vermogen om te functioneren). 

De prognostische factoren over tijd na een ernstig trauma dienen onderzocht te worden om meer  

inzicht te krijgen in de gevolgen van een ernstig trauma  
 

Doel -  Analyseren welke patiënt- en traumakarakteristieken prognostische factoren zijn voor een  

slechtere gezondheidsstatus na een ernstig trauma. Secundair worden de effecten van de prognostische  

factoren over tijd in beeld gebracht.  

Multicentrische prospectieve observationele studie van alle volwassen, ernstig gewonde (ISS ≥ 16) patiënten die 

binnen 48 uur na trauma in een ziekenhuis in Noord-Brabant zijn opgenomen 
 

Exclusie criteria - Patiënten die tijdens opname zijn overleden, patiënten met een pathologische fractuur of  

patiënten met inadequate kennis van de Nederlandse taal 
 

Uitkomstmaten en meetmomenten 

EuroQol-5D - EQ-5D utility en EQ5-VAS (Visual Analogue Scale) 

Health Utilities Index - HUI2 en HUI3 

  
 

     Trauma       1 week       1 maand        3 maanden       6 maanden           12 maanden 
 

Statistische analyses - Om de gezondheidsstatus (EQ-5D utility, EQ5-VAS, HUI2 en HUI3) over tijd te analyseren 

werd gebruik gemaakt van lineaire mixed models met random intercepts. Alle prognostische factoren die in het  

univariate model voldoen aan de ‘Akaike Information Criterion’ (p<0.157) werden in het multivariate model  

geïncludeerd. De interactieterm van de prognostische factor en het meetmoment werd toegevoegd om het effect 

van de prognostische factor, gecorrigeerd voor confounders, per meetmoment te bepalen.  

In totaal warden 239 van de 433 ernstig gewonde patiënten geïncludeerd   

Patiënt karakteristieken        Mean utility scores voor gezondheidsstatus over tijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Significante prognostische factoren voor de gezondheidsstatus gedurende één jaar na een ernstig trauma  
 

 

 

 

 

 

Korte- en lange termijn prognostische factoren, referentie categorie voor tijd varieert om het effect per meetmoment 

te bepalen, gecorrigeerd voor confounders 
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Concluderend, een slechtere pre-traumatische ge-

zondheidsstatus, langere opnameduur, hogere ISS en 

een ASA III of IV classificatie zijn belangrijke prognos-

tische factoren voor een lagere gezondheidsstatus  

gedurende één jaar na een ernstig trauma. De prog-

nostische factoren verschillen echter op de korte en 

lange termijn. Een jongere leeftijd en extremiteiten-

letsel zijn korte termijn prognostische factoren en 

niet werkzaam voor trauma en een ASA III of IV classi-

ficatie zijn lange termijn prognostische factoren voor 

een lagere gezondheidsstatus na een ernstig trauma.  
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  EQ-5D 
beta (95% BI) 

EQ5-VAS 
beta (95% BI) 

HUI2 
beta (95% BI) 

HUI3 
beta (95% BI) 

ASA II1 -0.004 (-0.076; 0.068) 1.559 (-3.936; 7.054) -0.022 (-0.086; 0.042) -0.029 (-0.122; 0.064) 

ASA III/IV1 -0.137 (-0.257;-0.016)* -6.913 (-16.54; 2.715) -0.176 (-0.289; -0.063)* -0.213 (-0.376; -0.049)* 

ISS -0.010 (-0.017; -0.004)* -0.803 (-1.327; -0.280)* -0.008 (-0.014; -0.002)* -0.015 (-0.024; -0.006)* 

Pre-traumatische EQ5-VAS - 0.362 (0.177; 0.548)* 0.002 (-0.000; -0.004) 0.002 (-0.001; 0.005) 

Pre-traumatische EQ-5D 0.487 (0.289; 0.686)* - - - 

Opnameduur -0.005 (-0.008; -0.002)* -0.335 (-0.567; -0.103)* -0.005 (-0.008; -0.003)* -0.007 (-0.011; -0.003)* 

N (%) 239 (55%) 

Leeftijd, mean (SD) 56.31 (19.32) 

Man, n (%) 147 (61.5) 

ISS, mediaan [IQR] 20 [17-24] 

Opnameduur, mediaan [IQR] 10 [5-17.75] 

ASA classificatie, n (%)   

ASA I 111 (46.4) 

ASA II 83 (34.7) 

ASA III/IV 25 (10.4) 

Missing 20 (8.4) 

Regio AIS≥3, n (%)   

Hoofd of gezicht 111 (46.4) 

Thorax 97 (40.6) 

Abdomen 23 (9.6) 

Wervelkolom 31 (13.0) 

Extremiteit 50 (20.9) 

Werkzaam, n (%)* 104 (43.5) 

 

Responders zijn vergeleken met de non-responders  

significant gezonder (ASA I) en hebben vaker extremitei-

tenletsels. De overige patiëntkarakteristieken laten 

geen significante verschillen zien.  

 

 

Na een ernstig trauma verbetert de gezondheidsstatus 

met name gedurende de eerste drie maanden. Na drie 

tot zes maanden neemt de gezondheidsstatus geleide-

lijk toe en tussen zes en twaalf maanden blijft de  

gezondheidsstatus nagenoeg stabiel.  

 

 

Pre-traumatische gezondheidsstatus, opnameduur, ISS 

en een ASA III of IV classificatie zijn significante  

prognostische factoren voor de post-traumatische  

gezondheidsstatus gedurende één jaar na een ernstig 

trauma.   
 

 

Jongere leeftijd en extremiteiten letsel zijn prognosti-

sche factoren voor een lagere gezondheidsstatus tot 

één maand na trauma (korte termijn).  

Niet werkzaam voor trauma en een ASA III of IV  

classificatie zijn prognostische factoren voor een lagere 

gezondheidsstatus zes tot twaalf maanden na trauma 

(lange termijn). 
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