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Overleving en reden voor revisie van anatomisch gevormde en tapered slip gecementeerde 
stelen bij totale heupprothesen
In de LROI zijn verschillende gecementeerde stelen opgenomen 
die globaal ingedeeld kunnen worden in een anatomisch 
gevormde steel en een kraagloze, gepolijste en taps toelopende 
(tapered slip) steel. De fixatie bij tapered slip stelen is tussen bot en 
cement en de fixatie van anatomisch gevormde stelen is tussen 
steel en cement. In dit onderzoek hebben we de overleving 

en reden voor revisie van beide typen stelen vergeleken. In 
totaal zijn 91.369 gecementeerde totale heupprothesen (THP) 
geplaatst in de periode 2007-2018, waarvan er 76.281 THP’s 
zijn bekeken in deze studie. Van deze ingrepen werd de kans op 
revisie en de kans op revisie voor een bepaalde reden bekeken, 
rekening houdend met kenmerken van de patiënt. 

 

Overleving van anatomisch gevormde en tapered slip gecementeerde stelen

Conclusie
Er is een uitstekende 5,1-jaarsoverleving voor beide stelen. De totale kans op revisie was bij de anatomisch gevormde 
stelen iets lager dan bij de tapered slip stelen. De kans op revisie voor loslating was bij de anatomische stelen hoger 

dan bij de tapered slip stelen. De kans op revisie vanwege een fractuur rond de prothese was bij de anatomische stelen 
kleiner dan bij de tapered slip stelen.
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