BENCHMARK AOA NETWERK
Ben je ook zo benieuwd hoe jouw AOA scoort t.o.v.
andere AOA’s?
Het Nederlands Netwerk van AOA’s is het initiatief gestart om
van de ziekenhuizen met een AOA de belangrijkste kenmerken
en prestaties in kaart te brengen. Zo willen we beter een gevoel
krijgen voor factoren die van belang zijn bij een goed
functionerende AOA en een basis leggen om gericht bij elkaar
op zoek te kunnen gaan naar inspiratie.
We vragen je mee te doen aan de kwantitatieve benchmark. Aan
de deelname zitten geen kosten verbonden. De waarde van deze
benchmark wordt groter naarmate meer organisaties
deelnemen. De benchmark is aanvullend aan de gesprekken die
we met AOA’s voeren en gaat in op:
• het aantal opnames op de AOA
• de verblijfsduur op de AOA
• het percentage naar huis vanaf de AOA
• de momenten van doorplaatsing vanaf de AOA
• de verhouding patiënten per specialisme op de AOA
Om een objectieve vergelijking te maken van de verschillende
ziekenhuizen zullen we jullie vragen om mutatieregistratie van
de opnames op de AOA. Op de volgende pagina vind je een
specificatie hiervan. Met deze gegevens kunnen we voor iedere
AOA de uitkomstmaten op eenzelfde manier, met gelijke
definities berekenen, waardoor we appels met appels gaan
vergelijken.

Veiligheidsmaatregelen gegevens

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de gegevens. Er wordt
voorafgaand een overeenkomst met jou of je ziekenhuis afgesloten
om dit te waarborgen. Deze is in de mail bijgevoegd.

Specificatie van de benodigde data

Voor het uitvoeren van de benchmark ontvangen we graag van
jullie de mutatieregistratie van de opnames. Dit betreft de
volledige opname mutatie registratie van de volgende
opnames:
• Alle volledige opnamen die (deels) op de AOA hebben
plaatsgevonden
• Opnames die gestart of geëindigd zijn in de periode
1/4/2018 t/m 1/4/2019

AANMELDEN
Aanmelden voor de benchmark kan uiterlijk tot 31 augustus 2019.
Wil je jouw ziekenhuis aanmelden of heb je vragen?
Neem dan contact op met Denise van Brenk
vanbrenk@vreelandgroep.nl of 06-10167951

De volgende velden zijn voor ons onderzoek benodigd:
• Patiëntnummer/id (gepseudonimiseerd)
• Opnamenummer/id
• Leeftijd patiënt*
• Starttijd en startdatum (van de mutatie)
• Eindtijd en einddatum (van de mutatie)
• Starttijd en startdatum (van de opname)*
• Eindtijd en einddatum (van de opname)*
• Afdelingsomschrijving
• Kamernummer**
• Bednummer**
• Locatie**
• Specialisme
• Urgentieclassificatie (bijvoorbeeld spoed of electief)
• Opnametype + omschrijving (bijvoorbeeld klinisch of
dagbehandeling)
• Herkomst*
• Bestemming*
*Indien beschikbaar
**Indien noodzakelijk om de AOA bedden te onderscheiden

