Persoonlijke
alarmering

Ik, heb een
veilig gevoel

U kunt er 24 uur per dag, 7 dagen
per week gebruik van maken. Het
systeem bestaat slechts uit een
halszender en/of polszender, met
een drukknop en een ontvanger.
Hiermee kunt u in en om uw
woning hulp inschakelen. Er hoeft
niets aan uw woning verbouwd te
worden. U heeft alleen een telefoonlijn (digitaal of analoog, dus
geen mobiel) en een stopcontact
nodig. Het systeem wordt bij u geïnstalleerd en gebruiksklaar afgeleverd,
beveiligd tegen stroomuitval en
storingen. Hiervoor betaalt u een
eenmalige vergoeding.

Persoonlijke alarmering
Voor alle zekerheid
Zelfstandig wonen is prettig. Het voelt vrij. Maar wat als het minder
makkelijk wordt om alles zelf te doen en de gezondheid extra aandacht
nodig heeft? Dan is het een veilig gevoel als u in geval van nood meteen
hulp krijgt. De Goede Zorg heeft een alarmeringssysteem waar u op
kunt vertrouwen.
Eén knop, direct hulp
Het systeem werkt eenvoudig. Bij nood
stuurt u met één druk op de knop een
signaal naar de meldcentrale van
De Goede Zorg. U wordt dan te woord
gestaan door een medewerker. U legt
uit wat er aan de hand is en samen
bepaalt u wat er moet gebeuren. Als u
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op de alarmknop drukt, is de medewerker binnen 30 minuten bij u.
In ernstige gevallen kunt u beter
direct 112 bellen.
Makkelijk te bedienen
Het persoonlijk alarmeringssysteem
van De Goede Zorg werkt eenvoudig.

Zo meldt u zich aan
Wilt u meer informatie of wilt u zich
aanmelden voor persoonlijke alarmering? Maak dan een afspraak met
de thuiszorgmanager van De Goede
Zorg, via De Zorglijn 0800-0604.
Bent u zelf niet of nauwelijks in
staat om de deur van uw woning te
openen? Dan hebben wij een sleutelsysteem voor u beschikbaar: Clavisio.
Dit systeem is een sleutelkluisje.
Het kluisje heeft een drie sterren
keurmerk en is maximaal beveiligd.
In geval van nood kan de hulpverlener altijd snel naar binnen. Voor de
veiligheid en snelle handeling is het
alarmeringsysteem alleen mogelijk
met inbegrip van het sleutelsysteem.
Indien u gebruik wilt maken van
ons alarmerings- en clavisiosysteem,
kunt u bijgevoegd formulier invullen en sturen naar De Goede Zorg,
Eendenweg 50, 7331 EB Apeldoorn.

Overeenkomst
De Goede Zorg legt de afspraken met
betrekking tot de personenalarmering vast in een overeenkomst. Hierin
staan alle voorwaarden, rechten en
plichten netjes op een rij. Dan weet
u altijd waar u aan toe bent.
De overeenkomst is op te vragen bij
de zorgmanager.
Kosten
U huurt het persoonlijke alarmerings- en clavisiosysteem voor een
vast bedrag per maand. Gebruikt u
het alarm en wordt er vervolgens
zorg verleend? Dan vragen we
hiervoor een eigen bijdrage.
Uiteraard is dat niet van toepassing
als u een AWBZ indicatie heeft
(zie bijgevoegde prijslijst).
De Goede Zorg
De Goede Zorg verleent al meer dan
50 jaar in heel Apeldoorn zorg aan
mensen die dat nodig hebben. Of
het nu gaat om wonen, thuiszorg,
verpleging, maaltijdservice of dagbesteding; bij De Goede Zorg kiest
u zelf. Wij staan voor u klaar. Zo nodig
24 uur per dag en 7 dagen per week.
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Centraal postadres:
Loolaan 1
7314 AA Apeldoorn
info@degoedezorg.nl
www.degoedezorg.nl
Avondzon
Eendenweg 50
De Matenhof
Warenargaarde 775
De Veenkamp
Gemzenstraat 9
Thuiszorgsteunpunten:
Lindenhove
Loolaan 41
Dok Zuid
1e Wormenseweg 350

Bij vragen, bel de zorglijn: 0800-0604
Of mail ons: zorglijn@degoedezorg.nl

De Eglantier
De Eglantier 404

