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Waarom personenalarmering.
U woont zelfstandig in uw eigen woning en dat wilt u graag blijven
doen. Toch kunnen er onverwachte momenten voorvallen waarop
u acuut hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld als u thuis bent gevallen,
of als u plotseling duizelig wordt of ineens geen woord meer kunt
uitbrengen. Dán wilt u verzekerd zijn van professionele hulp, of
hulp van uw familie, zo snel mogelijk.
In deze folder vindt u informatie over verschillende organisaties
waar u een personenalarmering zou kunnen aanvragen.
Advies is om eerst contact op te nemen met uw eigen
zorgverzekeraar.
Of u een vergoeding voor personenalarmering krijgt, hangt
af van uw situatie.
Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen of het
invullen van het aanvraagformulier kunt u contact
opnemen met ons. ( voor contactgegevens, zie achterkant)

Vergoeding personenalarmering bij medische redenen
Zijn er medische redenen voor personenalarmering, dan vergoedt
uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. U moet een
verklaring van uw huisarts hebben, waarin staat dat u
personenalarmering nodig heeft. Alleen de apparatuur wordt
vergoed. De abonnementskosten voor de meldkamer moet u zelf
betalen.
Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht bij uw
zorgverzekeraar.
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Geen vergoeding voor personenalarmering
Als de zorgverzekeraar het personenalarm niet vergoedt, kunt u
het zelf aanschaffen. U moet dan alle kosten zelf betalen. Er zijn
diverse instellingen waar u uw alarmering kunt kopen of lenen.
Personenalarmering Evean
Het aanvragen van Persoonsalarm van Evean doet u online bij
Zorgcentrale Noord www.zcn.nl
Wilt u eerst meer informatie voordat u uw Persoonsalarm kiest?
De wijkverpleegkundige komt graag bij u langs om u uitleg te
geven. Voor vragen kunt u bellen met de Evean via 0900 9897
Indien u lid bent van de Evean ledenvereniging dan krijgt u
korting.
Personenalarmering ICARE
Icare Zorgcentrale, telefoonnummer 0900 88 33 (€ 0,10 per
minuut) of www.zcn.nl/zorgalarm
Leden van de Icare Ledenvereniging ontvangen in de Icare
Medipoint winkels 10% korting op de aanschaf van een
sleutelkluis. Bel voor meer informatie of om lid te worden met
088 - 383 20 00.
Personenalarmering Regiocontrol
De alarmknop van de Regionale Zorgcentrale is voorzien
van GPS, waardoor, indien er alarm wordt geslagen, direct
de locatie van de persoon getraceerd kan worden.
U kunt de dienstverlening en protocollen geheel naar wens
invullen.
Wilt u meer informatie, advies of een vrijblijvende offerte?
Bel 0226 - 360 273 of mail naar info@regiocontrol.nl
Deze alarmering werkt zonder sleutelkluisje.
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Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met één van de wijksteunpunten van
Stichting Welzijn Bergen.

Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bereikbaar op:
Wijksteunpunt Bergen: T 072 - 582 14 50
Binnenhof 9-11, 1861 JW Bergen
Wijksteunpunt Egmond: T 072 - 506 52 04
Hanswijk 1B, 1934 CP Egmond a/d Hoef
Wijksteunpunt Schoorl: T 072 - 509 52 67
De Sanderij 7, 1871 ER Schoorl
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