Alarmering Villandry

Oplossing op maat

U wilt graag in uw eigen vertrouwde omgeving blijven, maar wie
schiet er te hulp als u iets overkomt?
Kunt u beroep doen op iemand die zeker komt kijken en die ook
iets kan doen? De Waalboog gaat ervan uit dat u nog lang
zelfstandig kunt wonen, maar toch: als u hulp nodig heeft, staan
wij voor u klaar.

Personen Alarmeringssysteem
Wanneer u zich niet meer zeker voelt is de eerste stap naar
zekerheid, een abonnement op de personenalarmering. De
Waalboog heeft hiervoor een dienst ontwikkeld. De dienst
alarmering biedt u als bewoner van het appartementencomplex
Villandry een stuk zekerheid en wellicht de mogelijkheid om langer
zelfstandig in uw eigen appartement te verblijven met
verpleegkundige ondersteuning op de achtergrond.
Door de ligging van Villandry in de nabijheid van Joachim en Anna
Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum is een ideale situatie
voorhanden.

De zorg
De dienst die De Waalboog levert is de zorg die 24-uurs bereikbaar
is voor ongeplande hulpvragen op het gebied van persoonlijke
zorg. De alarmering komt tot stand via een speciale zorgtelefoon.
In noodsituaties komt de bereikbaarheidsdienst, uitgevoerd door
verpleegkundige medewerkers van Joachim en Anna bij u thuis. In
een elektronisch zorgdossier worden al uw afspraken rondom de
zorg vastgelegd.

Hoe werkt het?
Het personen Alarmeringssysteem (P.A.S.) is een automatische

telefoonkiezer die op het telefoonnet wordt aangesloten. U kunt
een hulpoproep doen door op de knop van een handzender te
drukker of op de rode knop van het systeem zelf te drukken. De
waterdichte handzender heeft een bereik van ongeveerd 50 meter
zodat u ook een hulpoproep kunt doen vanuit een ander kamer.
In overleg met u kunnen er ook andere manieren gevonden worden
om een hulpoproep te doen, bijvoorbeeld een trekkoord in het
toilet of badkamer.
De P.A.S. geeft u de zekerheid dat uw alarmomroep wordt
beantwoord door een zorgmedewerker. In deze oproep wordt
geschat of de hulpvraag telefonisch kan worden opgelost of dat de
aanwezigheid van een zorgmedewerker gewenst is in het
appartement. De alarmcentrale stuurt iemand die direct komt
kijken en helpen. Het alarmeringssysteem is beveiligd tegen
stroomuitval en waarschuwt tevens bij storing van de telefoonlijn.
Wanneer u besluit om het systeem aan te schaffen zal de werking
bij plaatsing door de Technische Dienst van De Waalboog worden
uitgelegd.

Joachim en Anna
Thuis wonen en toch gebruik maken van de mogelijkheden van
Joachim en Anna. Dat kan. Iedereen is van harte welkom in het
restaurant en in het gezellige grand café in de hal voor een kopje
koffie of thee. Ook zijn er geregeld activiteiten waaraan u kunt
deelnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de
website www.waalboog.nl.

Aanmelding
Wanneer u zich aan wilt melden voor het personen
Alarmeringssysteem kunt u zich aanmelden bij de
Zorgbemiddeling van De Waalboog.

Tijdens een intake gesprek worden relevante gegevens verzameld
en vastgelegd in uw elektronisch zorgdossier.

Kosten
Het alarmeringssysteem is te huur via De Waalboog. U betaalt
€ 22,50 per maand, inclusief BTW. Hierin zijn de kosten
inbegrepen, zoals afschrijving apparatuur, kosten abonnement
telefonie, service, onderhoud en de zorgopvolging. De mogelijkheid
bestaat om in bepaalde situaties een alarmerings-systeem
toegewezen te krijgen via:

Indicatie
Na een medische indicatie (huisarts) betaalt de
ziektekostenverzekeraar op basis van de “regeling Hulpmiddelen”
uw apparaat.

Aanpassing woning
In sommige gevallen worden noodzakelijke aanpassingen aan uw
woning betaald. (WZV-regeling bouwkundige zorginfrastructuur)
dige zorginfrastructuur).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
zorgbemiddeling van De Waalboog via telefoon: 024 - 382 64 83
of zorgbemiddeling@waalboog.nl.
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