Veilig thuis met de Zorgcentrale
en een Personenalarm
24u/24 • 7d/7
jouw thuisverpleging. onze expertise.

Wat doet een Personenalarm voor jou?
Een Personenalarmsysteem (kortweg PAS) helpt je om langer en
veiliger zelfstandig thuis te wonen, ook als je ziek bent, een handicap
hebt of een dagje ouder wordt. In noodgevallen kan je met één druk
op de knop onze Zorgcentrale waarschuwen, zodat je er nooit alleen
voor staat.

Hulp is altijd binnen handbereik
24u op 24, 7 dagen op 7
Hoe werkt
het precies?
Als je onwel wordt, gevallen
bent en niet meer overeind
raakt, dringend medische
hulp nodig hebt of in gevaar
bent… kan je hulp inroepen
door op de alarmknop van
je hals- of polszender te
drukken.
Via het meldtoestel kom je
in contact met een ervaren
medewerker van onze
Zorgcentrale.

<
Roep hulp
in via de
alarmknop
van je halsof polszender

<
Je komt in
contact met
een ervaren
medewerker
van onze
Zorgcentrale

Wie komt
je helpen?
We vragen je om het telefoonnummer op te geven van drie mantelzorgers
(kinderen, familie, vrienden, buren…) die in minder dan 15 minuten bij jou ter plaatse
kunnen zijn. Deze mantelzorgers moeten over een huissleutel beschikken of de code kennen
van jouw sleutelkastje, dat je eveneens bij Wit-Gele Kruis kan verkrijgen.

Onze Zorgcentrale zal in geval van nood
één van deze mensen meteen contacteren
en naar jou toe sturen. Als de Zorgcentrale
geen van de drie mantelzorgers kan
bereiken, dan worden de hulpdiensten
gebeld. Heb je geen drie mantelzorgers
die in aanmerking komen, dan kan je
beroep doen op een Wit-Gele Kruis
verpleegkundige. Deze dienstverlening
wordt ‘PAS met professionele interventie’
genoemd. Voor meer informatie kan je
steeds onze Zorgcentrale contacteren.

Wat wordt er geïnstalleerd?
In functie van je situatie thuis adviseren we je over welke oplossing de beste is.
In de meeste gevallen volstaat een stopcontact en een telefoonaansluiting. Je vast
telefoontoestel kan je gewoon verder blijven gebruiken. Onze medewerkers komen het
meldtoestel plaatsen. Het toestel is beveiligd tegen storingen en stroompannes. Je krijgt
ook een draadloze en waterdichte hals- of polszender met een alarmknop. De zender
heeft een bereik van 50m, zodat je steeds alarm kan slaan, waar je je in huis ook bevindt.
Een eventuele tweede zender voor je partner is gratis.

Extra veiligheid
Voor nog meer veiligheid kan je het personenalarmsysteem uitbreiden
met één of meer rookmelders en/of een CO-melder. Als er plotse of
overdreven rookontwikkeling is in de woning of er wordt een te hoge
concentratie van CO (koolstofmonoxide) gedetecteerd, dan hoor je thuis
een alarmsignaal en ontvangt ook onze Zorgcentrale een alarmsignaal.
Een medewerkers van de Zorgcentrale contacteert vervolgens één van
je drie mantelzorgers. Indien blijkt dat er hulp nodig is, dan worden de
hulpdiensten gecontacteerd.
Dankzij een slimme ‘pillendoos’ kan de Zorgcentrale je voortaan ook
helpen om tijdig je medicatie in te nemen. Deze medicatiedispenser
piept én verwittigt de Zorgcentrale als je niet op het normale tijdstip
je medicatie uit de dispenser neemt. Handig voor wie dit al eens durft
te vergeten! De medicatiedispenser kan ook gebruikt worden zonder
aansluiting op de Zorgcentrale.

Hoeveel kost een Personenalarm ?
PERSONENALARM

(INCLUSIEF HALS- OF POLSZENDER)

PERSONENALARM MET SIM-KAART
(INCLUSIEF HALS- OF POLSZENDER)

15 € / MAAND

10 € / maand bij verhoogde tegemoetkoming

19 € / MAAND

14 € / maand bij verhoogde tegemoetkoming

(wanneer geen vaste telefoonlijn aanwezig is)

ROOKMELDER

5 € / MAAND

2,5 € / maand bij verhoogde tegemoetkoming

CO-MELDER

5 € / MAAND

2,5 € / maand bij verhoogde tegemoetkoming

MEDICATIEDISPENSER

5 € / MAAND

10 € / maand als je de dispenser
los van de Zorgcentrale gebruikt
15 € voor een herprogrammatie (als je andere
medicatie moet nemen, als de dosering wijzigt…)

2e HALS- OF POLSZENDER

gratis voor een koppel

110 € bij verlies zender

OPGELET! BETALEN KAN ENKEL VIA DOMICILIËRING.

Hoe aanvragen?

➜ Geïnteresseerde zorgorganisaties of zorginstellingen:
stuur een e-mail naar marc.cocquyt@wgkovl.be

Voor alle info
www.witgelekruis.be
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➜ Bel onze Zorgcentrale op 09 265 75 75 of stuur een e-mail
naar zorgcentrale@wgkovl.be voor meer informatie of om
een afspraak te maken.
➜ Je kan ook terecht op www.witgelekruis.be
om je Personenalarm online aan te vragen.

