
Veilig 
verbonden 
met zorgPersoonsalarmering

U moet er toch niet aan denken: u valt en kunt niet opstaan. Ook kunt u niemand  
waarschuwen. Gelukkig is er persoonsalarmering. Daarmee kunt u gemakkelijk  
alarm slaan. Met één druk op de knop. Zodat er zo snel mogelijk iemand bij u 
is om te helpen. Vrijwel altijd binnen 30 minuten. Een veilig gevoel. 
 
Zo werkt persoonsalarmering  
1. Er is iets met u aan de hand. U drukt op de alarmknop. 
2. De zorgcentrale vraagt u wat er aan de hand is. 
3. De zorgcentrale schakelt hulp in. 
4. De hulp komt bij u, vrijwel altijd binnen 30 minuten.  Dat kan een naaste  

of bekende zijn (mantelzorger) of een professionele hulpverlener  
(uw thuiszorg-organisatie). 

 
Abonnement Zorgcentrale Noord (ZCN)  
Bij Zorgcentrale Noord (ZCN) zitten 24/7 ervaren verpleegkundigen klaar  
om uw alarmoproep te beantwoorden. Belangrijk als elke seconde telt! 
 
Kies de persoonsalarmering die bij u past 

.  Als u regelmatig alleen thuis bent  .  Kleine, lichtgewicht alarmknop om uw hals of pols  .  Altijd te dragen, hoeft u niet op te laden  .  Waterdicht, kan ook onder de douche  .  Zorgcentrale zorgt voor hulp  .  U huurt de apparatuur: alarmknop en ontvanger  .  Abonnement elke maand opzegbaar  .  Gebruik voor in en om uw woning (eigen kavel)  .  Extra alarmknop voor huisgenoot mogelijk 

.  Als u ook buitenshuis hulp wilt kunnen  
       inroepen, bijvoorbeeld als u in het bos wandelt* 

       Keuze uit: 
       . Horloge 
           Wordt geleverd met o.a. 220V/5V USB oplader 

    en lang oplaadsnoer 
       . Button 
           Wordt geleverd met o.a. 220V/5V USB oplader, 

    handig en fraai oplaadstation en halskoord  .  Handige alarmknop met spreek- en luisterfunctie  .  Waterdicht, kan ook onder de douche  
       (niet in bad of zwembad)  .  Zorgcentrale kan voor hulp zorgen  .  U koopt de apparatuur: horloge of button  
       mét toebehoren  .  Abonnement elke maand opzegbaar  .  Geen installatie thuis nodig 
 
* LET OP Buitenshuis kunt u alleen hulp van een naaste of bekende  
krijgen. De thuiszorgmedewerker komt alleen bij u thuis. 
 

Persoonsalarm Thuis (vast) Persoonsalarm Overal (mobiel)

Sleutelkluis  
Uw hulpverlener moet snel en gemakkelijk uw woning 
kunnen binnenkomen. Maar u kunt waarschijnlijk zelf 
de deur niet opendoen. Een sleutelkluis biedt uitkomst. 
Dat is een klein kastje waarin uw sleutel hangt.  
Beveiligd met een code. Alleen hulpverleners met de 
code kunnen uw huis in. Kan er een verpleegkundige 
komen? Dan is een sleutelkluis vaak verplicht. Kan er 
alleen een naaste of bekende komen? Dan kunt u  
diegene ook een sleutel van uw huis geven. 
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