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Personenalarm
Zorgeloos thuis wonen met hulp dichtbij

Ondersteuning van De Lange Wei

Personenalarmering
In uw eigen vertrouwde omgeving
wonen met de zekerheid dat professionele hulp dichtbij is? Maak dan
gebruik van onze alarmering. Op het
moment dat u hulp nodig heeft of u
zich onveilig voelt, maakt u met één
druk op de knop contact met onze
wijkverpleging. Wij zijn 24 uur per
dag 7 dagen per week bereikbaar.
Alarmering geeft u meer vertrouwen
wanneer u zich bijvoorbeeld niet meer
zo veilig voelt of niet meer zo stevig op
de benen staat. Het geeft een gerust
gevoel. Wanneer u zich aanmeld kunt
u permanent of tijdelijk (bij ziekte of
herstel) gebruik maken van de alarmering. Wij bieden personenalarmering aan in de gemeentes Boven en
Beneden Hardinxveld-Giessendam,

Giessenburg, Schelluinen, Hoornaar,
Noodeloos en Hoogblokland. Op deze
manier kunt u zo lang mogelijk veilig
en zelfstandig in uw eigen vertrouwde
omgeving blijven wonen.
Het systeem
Voor de apparatuur werken we samen
met Tunstall. Deze alarmtoestellen
hebben het WDTM keurmerk. Zo bent
u verzekerd van betrouwbare kwaliteit.
Als u kiest voor alarmering, plaatsen
wij een alarmeringstoestel in uw huis
en ontvangt u een pols- of halszender.
De zender is spatwaterdicht, zodat u
deze ook onder de douche kunt dragen. Om te zorgen dat onze verpleegkundigen bij u binnen kunnen bij een
alarmoproep, passen wij het slot van
uw deur aan op ons sluitsysteem.

Alarmoproep
Met de spatwaterdichte halszender
kunt u vanuit iedere plaats in uw woning onze hulp inschakelen. Zodra u
op de alarmknop drukt, komt u direct
met één van onze verzorgenden in
contact. U kunt diegene vertellen wat
er aan de hand is.
Hulp verlenen
Wanneer wij merken dat u direct hulp
nodig heeft, is een bevoegde en bekwame verzorgende binnen 20 minuten bij u om eerste hulp te verlenen.
Lukt het niet om antwoord te geven of
krijgen wij geen gehoor, dan gaat een
verzorgende altijd zo spoedig mogelijk
na de alarmoproep naar uw woning.
Zo nodig wordt de huisarts gebeld en
een familielid en/of kennis, welke u als
contactpersoon heeft opgegeven.
Vervolgzorg
Wanneer u vervolgzorg nodig heeft,
dan kunnen wij dit voor u in gang zetten. Zo kunt u onder andere wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning,
begeleiding en maaltijden thuis bij ons
afnemen.
Contact
Voor meer informatie over de personenalarmering kunt u telefonisch
contact opnemen met onze Technische
Dienst via 0184-678000.

Aanmelden
Om gebruik te maken van alarmering, heeft u geen indicatie
nodig. U kunt dit direct bij ons
aanvragen. Na uw aanmelding
nemen wij contact met u op en
komen wij langs om de gegevens door te nemen. Tijdens
de installatie zal de medewerker Technische Dienst u uitleggen hoe het systeem werkt.
Voor het gebruik betaalt u
elke maand huur aan Tunstall.
Voor nadere informatie kunt u
vrijblijvend telefonisch contact
opnemen via 0184-678000.

