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MET EEN VEILIG GEVOEL THUIS
Steeds meer ouderen kiezen ervoor zo lang mogelijk zelfstandig thuis te
wonen. Dan is het fijn te weten dat er professionele zorg binnen handbereik is.
Meander Personenalarmering biedt u, als inwoner van Parkstad, de middelen om
dit mogelijk te maken. Door een abonnement op personenalarmering kunt u 24 uur
per dag (incl. zon- en feestdagen) in geval van nood eenvoudig en snel hulp
inroepen.
Bij een abonnement op personenalarmering krijgt u thuis de beschikking over:
• Een hals-/polszender met drukknop. De zenders zijn spatwaterdicht. U kunt er
zonder problemen mee douchen.
• Een alarmeringstoestel waarmee de medewerker van de meldkamer via uw
eigen telefoonaansluiting wordt gewaarschuwd. Uw noodsignaal komt
automatisch binnen bij de meldkamer. Hier is altijd iemand aanwezig, 24 uur
per dag (inclusief zon- en feestdagen). U krijgt direct contact met een
medewerker meldkamer.
Deze schakelt - indien nodig - hulp in.
Als u heeft gekozen voor een basisabonnement wordt één van uw sleutelhouders
gebeld. Wanneer u voor een abonnement met zorgopvolging heeft gekozen, wordt
een medewerker van Meander Thuiszorg ingeschakeld. Bij inzet van Meander
Thuiszorg wordt ernaar gestreefd om binnen twintig minuten na de zorgoproep in
uw woning aanwezig te zijn om de noodzakelijke
ondersteuning te bieden.
Wanneer u alarmeert en u bent niet in staat om
te spreken, dan leidt de oproep automatisch tot
het inschakelen van hulp. Mocht er sprake zijn
van een noodsituatie, dan zal de medewerker
meldkamer noodhulp via 112 inschakelen.
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U kunt kiezen uit twee verschillende abonnementen

1. Abonnement Basisalarmering
Basisalarmering met minimaal 3 sleutelhouders
U geeft minimaal drie namen door van familie of bekenden. Dit zijn
zogenaamde sleutelhouders. Als u de alarmering gebruikt heeft en hulp nodig
heeft, waarschuwt de meldkamer één van deze personen. Indien de drie
sleutelhouders niet bereikbaar zijn, dan zal de medewerker meldkamer noodhulp
via 112 inschakelen.

2. Abonnement Alarmering met zorgopvolging
Alarmering met zorgopvolging en regeling toegang woning
Bij dit abonnement komt, wanneer u via de alarmering hulp heeft ingeroepen,
een medewerker van Meander Thuiszorg naar u toe om de noodzakelijke zorg te
bieden. Let wel: dit is géén hulp van medische aard, maar alleen lichamelijke zorg
bij onvoorziene omstandigheden. Mocht er echter sprake zijn van een noodsituatie,
dan zal de medewerker meldkamer noodhulp via 112 inschakelen.
Bij een abonnement ‘Alarmering met zorgopvolging’ regelt MeanderGroep
bovendien de toegang tot uw woning met een elektronische slotcilinder (Salto). Het
slot in uw voordeur wordt vervangen door een elektronische slotcilinder die bediend
wordt met geprogrammeerde tags. U, de klant, ontvangt standaard 3 tags.
De medewerkers van Meander Thuiszorg kunnen eveneens met een geprogrammeerde tag uw woning binnenkomen om de benodigde hulp te verlenen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u een informatiepakket aanvragen via
de klantenservice van MeanderGroep, bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 18.00
uur via telefoonnummer 0900 699 0 699.
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Wat zijn de kosten?
De maandelijkse huurprijs is afhankelijk van het abonnement
waarvoor u kiest.
Voor de actuele prijzen van de abonnementen verwijzen wij u naar
onze website: www.meandergroep.com, zoek op
Personenalarmering.
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Personenalamering,
een veilig gevoel!
Personenelarmearing, een veilgi gevoel!
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MeanderGroep Zuid-Limburg
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Info

Onderdeel van:

Minckelersstraat 2
6372 PP Landgraaf
t 0900 - 699 0 699 (Meander Klantenservice)
e klantenservice@mgzl.nl
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i www.meandergroep.com

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

C 0 - M 100 - Y 100 - K 5

PMS 519

Elke wijk heeft een eigen zichtbare schakel:

PMS 877

een wijkverpleegkundige met extra taken in
de wijk. Informeer naar de zichtbare schakel
in uw buurt. Bel met onze Klantenservice
T 0900 699 0 699.
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Voor al uw zorgvragen belt u ook met de
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Pantone 2655
Volgens omrekening illustrator 54-49-0-0
Volgens waaier 53-61-0-0
Ik heb de waaier aangehouden
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klantenservice van MeanderGroep:
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0900 699 0 699 (24 uur per dag bereikbaar).
PMS 519

PMS 320
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