Contacteer ons voor advies
of surf naar de website voor meer info
en bestel je personenalarm online
0800 8 55 22
info@gerustzorgcentrale.be
www.gerustzorgcentrale.be

“Huguette. Bezorgde mama sinds 1963.
Kris. Iets minder bezorgde dochter sinds 2019.”

V.U.: Steven Hermans, Gerust Zorgcentrale vzw, Nonnenstraat 12/1, 2200 Herentals - november 2021

Het

personen
alarm

PERSONENALARM
voor gebruik binnenshuis
Ben je vaak alleen thuis en begeef je je
enkel buitenshuis met vrienden, kennissen
of familie? Kies dan voor het personenalarm,
een draadloos zendertje met een drukknop
en een alarmtoestel. Dit wordt aangesloten
op de vaste telefoonlijn of via een simkaart.

Het

personen
alarm
ZO STAAT ER ALTIJD IEMAND KLAAR
ALS HET ECHT NODIG IS.
Met een personenalarm van Gerust kies je
voor snelle hulp wanneer het echt nodig is.
Gerust is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar.
Als er iets gebeurt en er is niemand in de buurt,
dan komt je mantelzorger of een verpleegkundige
meteen ter plaatse.
Met één druk op de knop van het personenalarm
krijg je de zorg die je nodig hebt. Dat brengt rust.
Voor iedereen.

In nood? Met een druk op de knop kom je
in contact met onze collega’s. Daar schat
een zorgcentralist jouw situatie in. Indien
nodig schakelt hij/zij een mantelzorger
(familie, vrienden, buren …) of professionele
hulpverlener in.

MOBIEL PERSONENALARM
voor gebruik binnen- en buitenshuis
Ben je slecht te been of word je soms onwel,
maar wil je toch het huis uit om te winkelen,
mensen te ontmoeten of een hobby uit te
oefenen?
Kies dan voor het mobiele personenalarm
waarmee je ook buitenshuis alarm kan
slaan. Je draagt het zendertje als halsketting
of sleutelhanger. Gerust kan jouw locatie
detecteren en contacteert een van jouw
mantelzorgers of een hulpverlener.

PERSONENALARM MET
PROFESSIONELE HULPVERLENING
Heb je onvoldoende mantelzorgers die in nood
snel bij jou kunnen langskomen of is er nood
aan verpleegkundige ondersteuning?
Dan sturen we een verpleegkundige ter plaatse.
Zo krijg je meteen professionele hulp. Om een
vlotte toegang te verzekeren, installeren we
een sleutelkluisje met code bij je thuis.
Je huissleutel zit hierin veilig opgeborgen.
Zo geraakt de professionele hulpverlener
tijdens een noodgeval snel bij jou binnen.
OPGELET!
Woon je in een appartementsgebouw of
huur je? Dan is toestemming van je syndicus
of huisbaas noodzakelijk voordat we het
sleutelkluisje kunnen bevestigen in een
gemeenschappelijke ruimte.

VERHOOG JE VEILIGHEID
Aan jouw personenalarmsysteem
kunnen enkele slimme uitbreidingen
draadloos gekoppeld worden:
• Rookmelder
• CO-melder
• Trekkoord-alarm
•…
Gerust ontvangt een signaal van een
melder en onderneemt gepast actie.

