
Persoons-
alarmering
Als u thuis onverwacht hulp nodig heeft



Dag en nacht de juiste hulp
Met persoonsalarmering kunt u in geval van nood,

bijvoorbeeld als u niet meer kunt opstaan na een

val, dag en nacht de juiste hulp inschakelen. Dit

doet u via de alarmknop op het pols- of halsalarm

dat u altijd bij u draagt. Afhankelijk van uw wens

is dit óf een familielid óf een zorgmedewerker

van Stichting Samen Zorgen.

Hoe werkt het?

Nadat u op de alarmknop

heeft gedrukt gaat er direct

een oproep, via een kastje in

uw woning, naar de

alarmcentrale van

Zorgservicepunt plus (ZSP+).

Zij zorgen ervoor dat er hulp

wordt ingeschakeld.

Afhankelijk van uw wens is

dit óf een familielid óf een

zorgmedewerker van

Stichting Samen Zorgen.

Voor wie?

Krijgt u zorg aan huis van

Stichting Samen Zorgen, dan

kunt u persoonsalarmering

aanvragen via het team

wijkverpleging. Met hen

maakt u een afspraak bij u

thuis om uw wensen en de

mogelijkheden te bespreken.

ZSP+ zorgt er vervolgens voor

dat de alarmering correct bij u

wordt aangesloten. Ook

regelen zij de administratieve

zaken. 



Toegang tot uw woning

Om onze medewerkers hulp

te kunnen laten verlenen is

het belangrijk dat zij uw

woning in kunnen. Daarvoor

wordt een beveiligd sleutel-

kastje bij uw voordeur ge-

plaatst, waarin uw sleutel

hangt. U kunt kiezen uit twee

verschillende kastjes, deze

vindt u op de website

vermeld achterop deze

folder. Wilt u een andere

toegang tot uw woning, dan

valt dit onder uw eigen

verantwoordelijkheid. 

 Woont u in een appartement

dan gelden er mogelijk

andere afspraken, deze

bespreekt ZSP+ met u.

Veiligheid

Om de veiligheid te

garanderen stuurt ZSP+

wekelijks een automatische

testmelding uit.

Wat kost het?

De actuele kosten voor

persoonsalarmering, die

maandelijks via automatische

incasso worden betaald,

vindt u op de website

vermeld achterop deze

folder. Omdat u al zorg krijgt

van Stichting Samen Zorgen

worden de kosten voor de

verleende zorg bij uw zorg-

verzekeraar gedeclareerd.

Opzeggen 

U kunt persoonsalarmering

per direct opzeggen.

Hiervoor neemt u zelf

contact op met ZSP+, zodat u

samen afspraken kunt maken

over het ophalen van de

apparatuur en het

stopzetten van de

automatische incasso.



Stichting Samen Zorgen

026–4722214

info@stgsamenzorgen.nl

www.stgsamenzorgen.nl

Postbus 22, 6665 ZG Driel

Wijkverpleging

Kim Lintsen, wijkverpleegkundige

0488 - 820 217

Alle informatie over persoons-

alarmering:

www.stichtingsamenzorgen.

thuisplatform.nl
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Let op: heeft u een noodsituatie van medische aard,

belt u dan direct 112! 

http://www.stichtingsamenzorgen.thuisplatform.nl/
http://www.stichtingsamenzorgen.thuisplatform.nl/

