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Personenalarmering

Personenalarmering
Veel mensen willen graag in hun vertrouwde omgeving
blijven wonen. Maar u kunt in een situatie terecht komen
waarin hulp dringend nodig is. Bijvoorbeeld wanneer u
zich niet goed voelt, of gevallen bent. Met een
personenalarmsysteem van Impuls is door middel van een
simpele druk op een knop hulp binnen handbereik.
De knop mag ook ingedrukt worden bij een onveilige
situatie zoals bij brand of inbraak. Wij werken hierbij samen
met de politie.
Welke hulp wordt ingezet?
Als u de alarmknop indrukt, komt binnen 15 minuten een
thuiszorg medewerker van de Zorgfederatie Oldenzaal bij
u kijken. Deze medewerker heeft een sleutel van uw
woning en kan 24 uur per dag naar binnen.
Hoe werkt het systeem?
Het systeem is eenvoudig te installeren. Het bestaat uit
drie onderdelen: een alarmtoestel, een halszender met
alarmknop en een 24-uurs bemande alarmcentrale.
Door een druk op de knop van de halszender, die u bij u
draagt, heeft u verbinding met de alarmcentrale van de
afdeling Thuiszorg van de Zorgfederatie Oldenzaal. Er
ontstaat een spreek/luister verbinding. Zij vragen u, als dat
mogelijk is, wat er aan de hand is. In overleg wordt de
noodzakelijke hulp ingezet. Dit kan een Thuiszorg
medewerker zijn maar ook de politie, bij een onveilige
situatie.
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Wat zijn de kosten?
Eenmalig wordt bij het installeren van het alarmtoestel
een bedrag van € 60,00 aan installatiekosten berekend.
Daarnaast betaalt u een maandelijks bedrag van
Euro 25,00 voor alarm met professionele zorgopvolging.
Als er sprake is van een medische indicatie geeft de
ziektekostenverzekeraar in sommige gevallen een
tegemoetkoming. U dient hiervoor contact op te nemen
met de huisarts.
Nieuwe halszender
Indien u uw halszender kwijtraakt en u wilt een nieuwe
bestellen, dan bedragen de kosten voor een nieuwe
halszender ca. Euro 140,-. Daarnaast moet u rekening
houden met voorrijkosten voor het opnieuw installeren
van deze halszender. Deze bedragen ca. Euro 50,-.
Voor meer informatie, of een afspraak kunt u bellen of
mailen naar:
Impuls, locatie Michgoriushuis
Marktstraat 10
7571 ED Oldenzaal
Tel. 0541- 571414
Algemeen e-mailadres: info@impuls-oldenzaal.nl
Website: www.impuls-oldenzaal.nl

Rd01032020

pagina 3

1.0 ATM110216

