Wanneer u zich onveilig voelt of onwel wordt, dan is het een fijn gevoel dat
hulp bereikbaar is met een simpele druk op de knop. Met dit alarmsysteem
heeft u altijd de zekerheid dat u snel gehoord en geholpen wordt.

Voor wie?
Persoonsalarmering is er voor iedereen die zelfstandig woont in de gemeente
Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. Persoonsalarmering van
Participe Amstelland is er voor mensen die veilig thuis willen wonen en
daarbij voor zichzelf en hun omgeving de zekerheid willen dat hulp bij nood
wordt ingeschakeld.

Hoe werkt persoonsalarmering?
Persoonsalarmering werkt eenvoudig. Na aanmelding installeren wij bij u thuis
het alarmsysteem. Dit systeem wordt gekoppeld aan uw vaste telefoonlijn. Bij
het alarmsysteem zit een zendertje. Het zendertje draagt u om uw hals of pols.
Zowel het apparaat als het zendertje bevat een knop. Drukt u op de knop, dan
wordt automatisch verbinding gemaakt met de alarmcentrale. U kunt via de
luidspreker vertellen wat er aan de hand is en de centrale schakelt dan een
contactpersoon in om bij u langs te komen.
De alarmcentrale is altijd bereikbaar, zeven dagen per week en 24 uur per dag.

Wie biedt hulp?
U bepaalt zelf hoe u de alarmering regelt. De keuze is:
1. Sociale alarmopvolging (eigen contactpersonen)
2. Professionele alarmopvolging (professional van een thuiszorgorganisatie)
Bij sociale alarmopvolging geeft u minimaal drie contactpersonen op zodat er
altijd iemand bereikbaar is; die in het bezit is van uw huissleutel; fysiek sterk
is en binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Zijn er medische redenen voor
persoonsalarmering en bent u verzekerd
bij Zorg & Zekerheid, dan vergoedt Zorg
& Zekerheid een deel van de kosten. Wij
hebben dan een verwijzing van de
huisarts nodig. Als u bij een andere
zorgverzekeraar dan Zorg & Zekerheid
verzekerd bent, dan kunt u daar
navragen of persoonsalarmering
vergoed wordt.

Kosten
Abonnementskosten hangen af van uw
keuzes en zorgverzekeraar. Zie prijslijst
op onze website.

Voor meer informatie en voor
de aanvraag van een
inschrijfformulier kunt u
contact opnemen met:
Participe Amstelland,
afdeling alarmering
tel. 020-5 430 452,
per e-mail:
alarmering@participe.nu
of vul het aanvraagformulier
in op onze website.

