PERSONENALARMERING

Beschrijving
Personenalarmering is een systeem - alarm - om hulp te roepen. Via het systeem kunt u 24
uur per dag een meldpost waarschuwen.

Voor wie is personenalarmering bedoeld?
Personenalarmering is bedoeld voor noodsituaties. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•

U bent thuis gevallen en u kunt niet bij de telefoon komen.
U voelt zich plotseling niet goed. Bijvoorbeeld door benauwdheid, duizelingen of
angst.
U komt buiten in de problemen. Bijvoorbeeld als u valt. Of u weet de weg niet meer
naar huis.
U heeft problemen met een medische injectie die u zelf zet.

Naast personenalarmering is er ook een welzijnsalarm.
Een welzijnsalarm kan nodig zijn wanneer gewone alarmering niet meer voldoende is. Dit
alarm kan alleen maar geplaatst worden door leverancier CSI service (www.csiservice.nl)
en moet wel samen met een personenalarmering geplaatst worden.

Heb ik een indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een personenalarmering.
Heeft u om medische redenen alarmering nodig? Vraag dan een medische indicatie aan uw
huisarts of medisch specialist. Met die indicatie kan uw zorgverzekeraar de
personenalarmering vergoeden.

Wat is de eigen bijdrage?
Ja, er zijn kosten verbonden aan personenalarmering. Het gaat om éénmalige aansluitkosten
voor het alarmtoestel en een maandelijks bedrag voor de huur ervan. De bedragen
verschillen per leverancier. Voor professionele alarmopvolging zijn extra kosten van
toepassing.

Wanneer kom ik in aanmerking voor professionele alarmopvolging?
Heeft u geen buren, familie of vrienden waar u een beroep op kunt doen? Of wilt u dat in
geval van nood er professionele hulp komt? U kunt dan kiezen voor alarmering met
professionele zorgverleners. Bij een alarmmelding komt een professionele zorgverlener naar
u toe.
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Geen vergoeding voor personenalarm?
Mocht er geen vergoeding mogelijk zijn en u kunt het niet zelf betalen, omdat u een laag
inkomen heeft, dan bestaat de mogelijkheid om hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen:
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Contactgegevens
Avoord
Website: www.avoord.nl
Thuiszorg West-Brabant
Website: www.twb.nl
Thebe
Website: www.thebe.nl
Tzorg
Website: www.tzorg.nl (hiervoor wordt samengewerkt met Vegro Verpleegartikelen)
De Kruisvereniging Noord Brabant
Website: www.dekruisvereniging.nl
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