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Zorgaanvragen 2019

In 2019 werden bij Aurelia totaal 25 zorgaanvragen gedaan. Waarvan 24 

zorgaanvragen voor in de thuissituatie en 1 voor in een verzorging & verpleeghuis.

Geen zorginzet

3 zorgaanvragen kregen geen zorginzet. 

2 vanwege het overlijden van de cliënt. 

1 omdat de cliënt en familie de zorg toch niet wilden.

Wie vroeg de zorg aan?

4 maal werd de zorg aangevraagd door de 

cliënt of zijn naaste.

21 maal door de thuiszorg of een andere 

professional.

Leeftijd cliënten

1 cliënt tussen de 40 en 60 jaar

8 cliënten waren tussen de 61 en 80 jaar

16 cliënten waren 81 jaar of ouder

13 mannen en 12 vrouwen

Verblijfplaats voor de inzet van Aurelia

23 cliënten thuis

1 cliënt in een ziekenhuis

1 in een verzorgings- & verpleeghuis

Tijd tussen aanvraag en zorginzet

Aurelia kent geen wachtlijst.

Het is ons streven kort na de aanmelding met de aanvrager een intake te regelen.

De eerste inzet na de aanmelding:

4 maal korter dan 24 uur

8 maal tussen 1 tot 3 dagen

10 maal langer dan 3 dagen

Ondersteuningsperiode

6 maal 1 dag

6 maal 2 tot 7 dagen

6 maal 8 tot 30 dagen

1 maal 31 tot 90 dagen

3 maal 91 tot 180 dagen
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Gemiddelde duur zorgaanvraag

Thuissituatie: 23 dagen

Verzorgings- & verpleeghuis: 3 dagen

De zorginzet heeft voor 100% plaatsgevonden tussen 7:00 uur en 23:00 uur. 

Daarmee sluit zij aan op de professionele nachtzorg wanneer die is ingezet.

Organisatie

Vrijwilligersbestand

Er zijn 22 vrijwilligers voor de inzet bij de zorgvragen beschikbaar.

In 2019 zijn 3 nieuwe vrijwilliger opgeleid.

In relatie tot het aantal zorgaanvragen is het vrijwilligersbestand voldoende.

Deskundigheidsbevordering

1 vrijwilliger volgde de introductietraining en 2 een cursus. 13 vrijwilligers volgden 

een vervolg-training uit het landelijke VPTZ-aanbod.

De coördinatoren volgden 3 landelijke trainingen.

Er zijn 8 themabijeenkomsten voor vrijwilligers georganiseerd. Een specifieke 

bijeenkomst over dementie is voor het gehele team en de coördinatoren georgani-

seerd.

Teamcoördinatoren

Het teamcoördinatoren bestaat uit 2 vrijwillige coördinatoren.

Bestuur

Gerard Kulker, voorzitter

Wim van der Hoek, penningmeester

Eva Voogt, lid Dagelijks bestuur

Anneke de Jong – v.d. Willik, lid AB

Marjolein van der Haven, lid AB

Eric van Aalst, lid AB

Len Bösecke, lid AB

Vacature NVP

Vacature vertegenwoordiger diaconie RK Hazerswoude-Dorp

Ron Hoes, kandidaat bestuurslid

Kees ’t Jong, ambtelijk secretaris

Team coördinatoren

Judith Demoed, betaald coördinator

Gerrie Engelen, vrijwillige coördinator

Agaath Koers, vrijwillige coördinator


