
Personenalarmering

Veelzijdig in zorg

Thuis een veilig
en zeker gevoel



Vérian, veelzijdig in zorg
Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag,
7 dagen in de week. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen.
Thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Onze betrokken en
deskundige medewerkers leveren u daar zorg-op-maat. Waarbij een
open en persoonlijke aanpak altijd voorop staat. Cliënten waarderen
de zorg en telefonische bereikbaarheid van Vérian bovendien met een
ruime 8! Zo kan iedereen, van jong tot oud, bij Vérian snel professionele
zorg krijgen.

2   |   Personenalarmering



Veilig en zeker in uw (t)huis
Thuis blijven wonen willen we graag 
allemaal. Met hulp van uw naasten,  
(zorg)organisaties en speciale maatregelen 
kunt u nog prima in uw eigen huis 
blijven wonen. Daar voelt u zich immers 
optimaal op uw gemak.

Met Personenalarmering van Vérian kunt 
u uw zelfstandigheid thuis behouden. 
Gaat er thuis toch iets mis, dan bent 
u met één druk op de alarmknop 
verbonden met de Vérian Zorgcentrale; 
24 uur per dag het gemak van directe 
hulp als het nodig is. Veilig, zeker en 
comfortabel in uw eigen huis. Dat is 
prettig voor u, maar ook voor uw familie, 
vrienden en buren.

Voor wie?
Iedereen kan zich abonneren op Personen-
alarmering van Vérian. Uw medische 
achtergrond speelt geen enkele rol. Ook 
maakt het niet uit van wie u (thuis)zorg 
ontvangt. U bent welkom bij ons!

100% betrouwbaarheid
Als u kiest voor Personenalarmering  
van Vérian dan kiest u voor 100% 
betrouwbaarheid.
•  De alarmeringsapparatuur voldoet aan  

alle eisen en is niet ouder dan 5 jaar
• Geregistreerde verpleegkundigen
• 24/7 bereikbaarheid
• Gecertificeerde monteurs

Hoe werkt het?
Wij plaatsen een nieuw en gecertificeerd 
alarmeringstoestel bij u thuis. Dit is een 
kastje dat in de nabijheid van uw telefoon 
geplaatst wordt en via uw telefoonlijn 
wordt aangesloten op onze zorgcentrale. 
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Een telefoonaansluiting in huis
Het is belangrijk dat u beschikt over een 
goed werkende telefoonaansluiting. 
Indien u beschikt over een digitale 
telefoonaansluiting (internet + bellen), 
dan willen wij u erop attent maken dat 
de betrouwbaarheid hiervan lager is dan 
die van een analoge lijn.

Hals- of polszender
U draagt een alarmknop bij u, in de  
vorm van een hals- of polszender.  
Zodra u, in geval van nood, de alarmknop 
indrukt, komt u in contact met een 
verpleegkundig zorgcentralist van de 
Vérian Zorgcentrale. Die weet meteen 
wie u bent en waar u woont. Deze 
verpleegkundig zorgcentralist maakt snel 
een inschatting van uw noodsituatie en 
neemt meteen de gewenste acties en 
maatregelen.

Welke alarmopvolging kiest u?
Er zijn twee vormen van opvolging bij 
Personenalarmering:
•  met sleuteladressen, zoals van familie, 

buren, vrienden of mantelzorgers;
•  met Professionele Zorgopvolging  

van Thuiszorg Vérian of andere zorg- 
organisatie.

Sleuteladressen
Met opvolging via sleuteladressen wordt 
uw eigen sociale netwerk ingeschakeld. 
Denkt u aan familie, de buren, vrienden, 
een mantelzorger of een vrijwilliger. 
Belangrijk is dat zij binnen 30 minuten 
ter plaatse kunnen zijn om u hulp te 
verlenen. Tevens dienen zij 24/7 toegang 
tot uw woning te hebben.

Professionele Zorgopvolging
Met de Professionele Zorgopvolging van 
Vérian komen wij naar u toe voor hulp. 
Dag of nacht. U kunt verwachten dat 
de professionele hulpverlener over het 
algemeen binnen 30 minuten bij u is. 
Bij deze vorm van alarmopvolging hoort 
standaard een sleutelkluisje, zodat wij 
in noodgevallen altijd bij u naar binnen 
kunnen. De tarieven van de aanschaf en 
plaatsing van een sleutelkluisje vindt u  
op onze website.
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Als u al zorg heeft van een andere 
zorgorganisatie, dan bent u er volledig vrij 
in om ook de Professionele Zorgopvolging 
bij deze organisatie af te nemen. Deze 
organisatie moet wel 24 uur per dag,  
7 dagen in de week bereikbaar en inzetbaar 
zijn en toegang tot uw woning hebben.

Wat kost Personenalarmering?
Wat precies de kosten zijn, hangt 
af van het abonnement dat u kiest. 
Personenalarmering vindt plaats op  
basis van een maandabonnement. 
De Professionele Zorgopvolging van 
Vérian vindt ook plaats op basis van een 

maandabonnement. Voor de actuele 
tarieven verwijzen we u graag naar onze 
website.

Extra voorzieningen
Vérian biedt behalve de basis 
personenalarmering ook aanvullende 
voorzieningen.
•  Rookmelders
•  Trekkoord (bijvoorbeeld in de douche)
•  Dwaaldetectie (deurcontact)
•  Valpreventie (dwaalsensor bij het bed)
•  Bedmonitoring detectie (d.m.v. een 

mat ingesteld op tijd)
•  Valdetectie
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Rookmelder
Eén of meerdere rookmelders in huis is  
kiezen voor veiligheid! Bij rookontwikkeling  
of een beginnende brand wordt het 
alarm automatisch ingeschakeld en 
doorgemeld aan de meldcentrale. 
Indien nodig kan er direct hulp worden 
ingeschakeld. 

Trekkoord (bijvoorbeeld in de 
douche)
De hals- en polszender zijn spatwater- 
dicht. Ze kunnen dus niet mee onder 
de douche. Voor extra veiligheid in de 
douche is het mogelijk een trekkoord 
te laten plaatsen. Bij een valpartij 
kan er worden gealarmeerd door aan 
het trekkoord te trekken. Het signaal 
wordt direct doorgestuurd naar de 
meldcentrale. De Professionele Zorg 
of de sleuteladressen worden door de 
zorgcentralist ingeschakeld om hulp te 
bieden.
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Dwaaldetectie (deurcontact)
De dwaaldetector is een apparaatje 
dat wordt bevestigd aan de (buiten)
deur. Als de deur op een ongebruikelijk 
tijdstip wordt geopend geeft het via de 
alarmeringsapparatuur een onmiddellijk 
signaal door aan de meldcentrale. De 
zorgcentralist waarschuwt direct de 
sleuteladressen. De dwaaldetector 
wordt door de mantelzorger of door de 
professional van de thuiszorg meestal 
’s avonds na het laatste zorgmoment 
ingeschakeld en ’s morgens bij aanvang 
van de zorg weer uitgeschakeld.  
De dwaaldetectie wordt met name 
gebruikt voor mensen die beginnend 
dementerend zijn of dreigen te worden. 

De extra voorzieningen kunnen 
afzonderlijk maar ook gecombineerd en 
aanvullend worden gebruikt.

Kosten
De actuele tarieven van de Personen- 
alarmering, sleutelkluisje, Professionele 
Zorgopvolging en de extra voorzieningen 
kunt u vinden op onze website of 
aanvragen via onze Zorglijn.

Leveringsvoorwaarden
De Algemene Leveringsvoorwaarden en 
de Voorwaarden Personenalarmering 
kunt u downloaden op onze website of 
aanvragen via onze Zorglijn.

Meer informatie
Als u geïnteresseerd bent dan kunt u 
contact opnemen met de Zorglijn van 
Vérian. U kunt onze informatie ook 
vinden op de website van Vérian.

Website
www.verian.nl/personenalarmering
Via onze website kunt u zich ook direct en 
op eenvoudige wijze aanmelden.

E-mailadres
personenalarmering@verian.nl

Verian Zorglijn: 
088 - 126 3 126

U kunt altijd op onze zorg vertrouwen.
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Postbus 1032
7301 BG Apeldoorn
E:  info@verian.nl

Veelzijdig in zorg

Zorgcentrale BV

Bel 7 dagen per week onze Zorglijn: 

(088) 126 3 126 of www.verian.nl
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