VPTZ Aurelia - Jaarverslag 2020 – acties 2021
Het jaarverslag 2020 is een visueel jaarverslag geworden, waar in één
overzicht de informatie zichtbaar is. Een aantal gegevens worden hier in
het kort uitgelicht.
Typische inzet
De meeste zorg werd ’s middags verleend
Op aanvraag van thuiszorg of familie
Bij vrouwelijke 80+ers,
Weduwe of gehuwd
Vaak met een inzet van minder dan een week en in ieder geval minder
dan een maand.
Door gemiddeld 3 vrijwilligers
Waarbij de zorg vaak is beëindigd wegens overlijden
Het feit waar we het meest invloed op hebben, is het aantal zorgvragen en
de duur ervan. Daar gaan we hieronder kort op in.
Aantal zorgaanvragen
In 2020 waren er 23 zorgvragen voor Aurelia. In het gebied van Aurelia;
Waddinxveen – Boskoop – Hazerswoude Dorp – Hazerswoude Rijndijk –
Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen waren er 20 aanvragen,
daarbuiten in Alphen aan den Rijn 2 en in Zoeterwoude Rijndijk 1.
Bij 3 zorgaanvragen kon er uiteindelijk geen zorg in worden gezet.
0 – Benthuizen
2 – Koudekerk aan den Rijn
2 – Hazerswoude Rijndijk
4 – Boskoop
6 – Hazerswoude Dorp
6 – Waddinxveen

Conclusie:

De meeste aanvragen waren in Waddinxveen, deze
aanvragen werden met name gedaan door de Thuiszorg
en de aanvragen uit Hazerswoude Dorp kamen meer uit
de familiesfeer.

Actie 2021:

Dit jaar gaan we verder werken aan de zichtbaarheid van
Aurelia.
-Actief en direct contact leggen met thuiszorgorganisaties
en hulpverleners.

Duur van de zorginzet
De tijd tussen aanmelden, intake en eerste inzet is kort en kon indien
gewenst de volgende dag gelijk starten. In 2020 werd er 7x korter dan een
week zorg geboden. 2x minder dan 14 dagen en 5x minder dan een
maand. Zorgaanvragers zijn tevreden met de snelheid van inzet en de zorg
van de vrijwilligers en ervaren het gevoel van ontlast te zijn.
Conclusie:

In 2020 heeft Aurelia altijd gelijk kunnen inzetten op de
zorgvraag. Er waren genoeg vrijwilligers gelijk bereid om
te worden ingezet.

Actie 2021:

Zorgvragers geven aan dat zij zich ‘voor even’ ontlast
worden.
-Zichtbaar zijn zodat het zorgvragers uitnodigt om in een
eerder stadium zorg aan te vragen bij Aurelia.
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