Personenalarmering
een veilig en vertrouwd gevoel!
Kosten Personenalarmering
De kosten van Personenalarmering bestaan uit eenmalige aansluitkosten en maandelijkse
abonnementskosten. Voor actuele prijzen, verwijzen wij u graag naar onze website
www.zorgboog.nl. Iedereen kan zich abonneren op Personenalarmering, een indicatie voor
zorg is niet nodig. Mocht gedurende uw abonnement blijken dat u beter een indicatie kunt
aanvragen, bijvoorbeeld omdat u vaker alarmeert, dan ondersteunen wij u daarbij.
Soms vergoeden zorgverzekeraars de kosten van het abonnement en/of de aanschaf van de
apparatuur. Voor informatie over vergoedingen kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of
contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
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Aan de folder kunnen geen rechten worden ontleend

Bent u ook graag verzekerd van hulp in geval van nood? Bel dan tijdens kantooruren voor
meer informatie naar de Zorgboog: 0900 - 8998636 (€ 0,01 per minuut). U kunt uw vraag
ook mailen naar personenalarmering@zorgboog.nl.

Personenalamering

Zelfstandig wonen met een veilig gevoel. U wilt graag zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen in uw vertrouwde omgeving. U wilt niet verhuizen
naar een andere woonvorm, maar tegelijkertijd zoekt u veiligheid. Wij
bieden u de oplossing. Met de Zorgboog Personenalarmering kunt u in
noodgevallen altijd direct laten weten dat u hulp nodig heeft.

Personenalarmering:
met één druk op de
knop
Met Personenalarmering kunt u, 24 uur
per dag, vanaf elke plek in en om huis
iemand waarschuwen als dat nodig
is. Met één druk op de knop heeft u
contact met onze alarmcentrale.

Direct contact met onze
alarmcentrale
Als u van Personenalarmering gebruik
maakt, krijgt u een alarmeringskastje in
uw huis. Bij dit kastje hoort een zender
met een alarmknop, die u kunt dragen
om uw hals of uw pols. Door op de knop
te drukken, stuurt u een alarmsignaal
naar de alarmcentrale. Hier is 24 uur per
dag een verpleegkundige aanwezig. Bij
de alarmcentrale kunnen we meteen
zien dat het alarm van u afkomstig is.
Er is een spreekluisterverbinding zodat
u de verpleegkundige op de alarm
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centrale kunt vertellen wat er aan de
hand is. Er zal direct iemand naar u
toe gestuurd worden. Als u niet kunt
spreken wordt er altijd meteen iemand
naar u toegestuurd, u bent verzekerd
van hulp.

Wie komt u helpen?

indien u geen contactpersonen in uw
omgeving heeft. De medewerkers
van de Zorgboog nemen geen sleutels
van woningen aan. Indien u gebruik
maakt van de mogelijkheid om de
Zorgboog als contactpersoon in te
schakelen, dan bent u verplicht om
een sleutelkluisje te gebruiken.

Na een alarmsignaal moet er snel hulp
naar uw huis komen. U wijst mensen
aan uit uw omgeving die contactpersoon
willen zijn en binnen een redelijke tijd
bij u kunnen zijn. U maakt met hen zelf
afspraken omtrent het gebruik van een
sleutel van uw woning.

Extra toepassingen,
extra veiligheid

U kunt ook de Zorgboog als ‘contact
persoon’ vermelden. Zijn uw contact
personen niet bereikbaar, dan wordt
een zorgmedewerker van de Zorgboog
ingeschakeld. Tevens bestaat de
mogelijk
heid de Zorgboog als eerste
en enige contactpersoon te registreren

Via het systeem van de Personenalarmering zijn, tegen betaling, extra toepassingen mogelijk die u nog meer
veiligheid bieden in uw huis. Vrijwel
al deze toepassingen zijn draadloos,
namelijk: een trekschakelaar in badkamer of toilet, rook- en brandmelder
of een inbraakalarm.

Mevrouw Slaats:
“Vorig jaar ben ik gevallen in de slaapkamer.
Ik was op dat moment alleen thuis en kon
niet meer opstaan. Gelukkig heeft mijn
dochter me al na twee uur gevonden, maar
wat duurden die uren lang! Het heeft me
bovendien aan het denken gezet. Daarom
heb ik bij de Zorgboog Personenalarmering
aangevraagd. Ik heb er nog geen gebruik
van hoeven maken, maar te weten dat ik
in noodgevallen niet hulpeloos ben, geeft
mij veel rust.”
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