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Verdeling van ASA-score bij totale heupprothesen per land

Conclusie
Internationaal is er grote variatie in de verdeling van ASA-score van patiënten met een THP. Ook is er internationale 
variatie in de leeftijdsverdeling binnen ASA-groepen. In alle landen was een slechtere ASA-score geassocieerd met 
een grotere kans op overlijden binnen 1 jaar. Patiënten met ASA III hadden een 6 keer zo grote kans op overlijden 

binnen 1 jaar, ten opzichte van patiënten met ASA I. In Nederland was dit een 4 keer zo grote kans. 

Vergelijking internationale registers: Grote variatie in verdeling van ASA-score bij totale 
heupprothesen, sterke associatie met overlijden binnen 1 jaar
De belangstelling voor het vergelijken van internationale 
resultaten van totale heupprothesen (THP’s), waaronder 
revisiepercentages, complicaties en patiëntgerapporteerde 
uitkomsten, neemt toe. Door variatie in preoperatieve ken-
merken, in het bijzonder comorbiditeit, kunnen resultaten inter-
nationaal moeilijk te vergelijken zijn. Zo is comorbiditeit een 
belangrijke voorspeller voor sterfte en voor ernstige complicaties 
na een THP. In registers van orthopedische implantaten zoals de 
LROI is ASA-score de meest gebruikte maat voor comorbiditeit, 
waarbij ASA I staat voor een goede algehele gezondheid en ASA 
IV voor een levensbedreigende aandoening. 

In dit onderzoek is daarom gekeken naar de mate van 
internationale variatie in verdeling van ASA-score bij patiënten 
die een THP kregen in de periode 2012-2016 en in hoeverre 
deze variatie verband houdt met andere patiëntkenmerken 
als leeftijd en geslacht. Daarnaast is de associatie tussen 
ASA-score en overlijden binnen 1 jaar bepaald. Hiervoor zijn 
analyses gedaan door de registers van Australië, Finland, Kaiser 
Permanente (VS), Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en 
Zweden.  

Totaal Kaiser Permanente (VS)

Nederland Nieuw-Zeeland
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Finland Zweden

Kans op overlijden binnen 1 jaar naar ASA-score, ten opzichte van ASA I 

De leeftijdsverdeling binnen ASA-groepen verschilt per land.

¹Pooled HR, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. 

13% 48% 37% 2% 23% 60% 17% 0%

10% 55% 33% 2% 16% 65% 19% 0%

20% 66% 14% 0% 16% 61% 23% 0%

16% 60% 23% 1% 4% 62% 33% 1%

2.0× (1.4-2.7) × zo grote kans 1.4× (1.1-1.8) × zo grote kans

6.1× (4.4-8.5) × zo grote kans 4.2× (3.2-5.4) x zo grote kans

22.0× (15.0-32.0) × zo grote kans 14.0× (9.0-22.0) × zo grote kans

in alle landen gecombineerd1 in Nederland2
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²HR, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.
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