Personen
alarmering,
dag en nacht zekerheid

Hulp met één druk
op de knop
Zelfstandig langer en veilig thuis wonen, dat wilt u toch ook? Met
personenalarmering bent u zeker van zorg op de momenten dat u
het echt nodig heeft. Dat geeft een veilig en zeker gevoel.

Een veilig en zeker gevoel
U bent nog vitaal en wilt graag veilig thuis wonen met een zeker gevoel.
Gaat er toch iets mis, dan bent u met personenalarmering zeker van zorg
op het moment dat u het nodig heeft. Met één druk op de knop staat u
in verbinding met de zorgcentrale van onze partner Vérian, zij sturen zo
snel mogelijk de juiste zorg naar u toe. De zorg is er binnen 30 minuten.
U bent in zo’n situatie niet afhankelijk van familie, vrienden of buren.

Personenalarmering
Als u kiest voor personenalarmering via de zorgcentrale Vérian, dan krijgt
u een alarmeringskastje in huis met een daarbij horende alarmeringsknop.
Dit kan in de vorm van een polsbandje of een halsketting.

Hoe werkt het?
Gaat er onverwachts iets mis, dan kunt u op de alarmeringsknop drukken.
De alarmering komt binnen bij de zorgcentrale Vérian. Zij maken contact
met u en zullen in kaart brengen wat er aan de hand is en welke hulp er
nodig is. Doordat u zich heeft aangemeld voor personenalarmering,
beschikt de zorgcentrale al over uw gegevens.
De zorg zal binnen 30 minuten bij u zijn en zal dan door middel van de
sleutel uit het sleutelkluisje bij u binnen komen.
ZorgThuis levert via haar partner Vérian 24/7 per dag personenalarmering.
Heeft u vragen over deze 24 uurs zorg? Bel dan tussen 9.00 en 13.00 uur
voor een persoonlijk advies naar 06 422 144 64.

ZorgThuis
‘t Suderhiem 35-9
9203 HS Drachten
www.zorgthuis.liante.nl

Aanvragen
Ga voor een veilig en zeker gevoel. Wilt u
gebruik maken van personenalarmering
of heeft u vragen? Bel dan één van de
nummers die hiernaast staan in uw
eigen regio, of kijk op www.zorgthuis.
liante.nl.
We nemen graag de mogelijkheden met
u door.

Regio Ooststellingwerf:
06 135 637 66

Regio Opsterland:
06 149 435 66

Regio Smallingerland:
06 579 577 14
Met dependance
‘t Suderhiem te Drachten

Regio Weststellingwerf:
06 139 512 24
Met dependance
Krommestede te Noordwolde
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Wij staan voor u klaar!

