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Een groot deel van de dag brengt u door in en rond uw eigen 
huis. Wat rommelen op het balkon, een cake bakken voor de 
verjaardag van uw kleinzoon… Soms gaat daarbij iets mis. U 
struikelt bijvoorbeeld of glijdt uit. Dan is het prettig om snel 
iemand te kunnen bereiken, ook als uw telefoon niet onder 
handbereik is. Met personenalarmering schakelt u via een 
zender om uw nek direct hulp in. Een veilig idee, voor uzelf en 
voor uw omgeving. 

Hoe werkt personenalarmering?
Personenalarmering is een betrouwbare manier om te zorgen 
dat u in geval van nood altijd iemand kunt bereiken. U krijgt 
hiervoor een klein alarmeringstoestel in huis. Daar hoort 
een draadloos zendertje met alarmknop bij, dat u altijd om 
uw hals of pols draagt. Heeft u direct hulp nodig? Met één 
druk op de knop krijgt u contact met een medewerker van 
de alarmcentrale van Sensire. Deze medewerker is goed 
verstaanbaar, waar u zich ook in huis bevindt. Er wordt 
onmiddellijk hulp ingeschakeld. De alarmcentrale is 24 uur per 
dag en 7 dagen per week bereikbaar. Uw oproep wordt dus 
altijd beantwoord. 

Wie komt langs voor hulp? 
Na uw oproep belt de alarmcentrale direct iemand uit uw 
omgeving, zoals uw kind, buurvrouw of vriend. Is niemand 
van uw contactpersonen beschikbaar? Dan komt meteen een 
zorgprofessional van Sensire langs. Het is ook mogelijk dat er 
in geval van alarm altijd een professional komt. U kunt daar 
zelf voor kiezen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Bij acute 
nood waarschuwt de alarmcentrale meteen de huisarts of een 
ambulance. 

personenalarmering

met personenalarmering woont u veilig: 
met één druK op de Knop schaKelt u hulp in



RonAlD (45): 
‘Mijn moeder is 81 en woont nog lekker in haar eigen 
appartementje. toch word ik steeds angstiger dat er een keer 
wat gebeurt. ik moet er niet aan denken dat ze onderuit gaat 
in de badkamer en niemand haar hoort. Je hoort weleens van 
die verhalen… Voorheen belde ik haar een paar keer per dag, 
eigenlijk vooral om te controleren of het nog goed ging. Volgens 
mij werd ze knettergek van me, maar ik was weer gerustgesteld.

Sinds kort maakt ze gebruik van personenalarmering. We hebben 
samen een lijstje gemaakt met mensen uit de buurt die gebeld 
kunnen worden, onder wie ik. Als de nood aan de man is, krijg 
ik vanzelf een telefoontje. Mijn moeder is er blij mee, al moest 
ze wel even wennen. in het begin vergat ze de zender – ‘m’n 
ketting’, zoals ze zelf zegt – nogal eens. Maar inmiddels is die 
ketting onderdeel geworden van haar vaste ochtendroutine. ze 
kan gewoon haar gang gaan en wordt niet meer om de haverklap 
gebeld door die overbezorgde zoon van haar!’ 

over
bezorgde 
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Betrouwbaar alarmeringstoestel  
Het alarmeringstoestel is beveiligd tegen stroomuitval 
en storingen. Het is wel heel belangrijk dat uw 
telefoonverbinding goed werkt. Het toestel voert regelmatig 
zelf controles uit en geeft een signaal als er iets niet klopt. 
Het draadloze zendertje is licht en waterdicht. De zender 
heeft een bereik van 25 meter. Het alarmsignaal gaat door 
muren en deuren heen, dus u kunt zelfs vanuit uw tuin of 
vanaf het balkon alarm slaan. Na installatie is het systeem 
gelijk klaar voor gebruik. U krijgt een duidelijke instructie met 
proefalarm, zodat u precies weet hoe alles in z’n werk gaat. 

Vaste telefoonlijn of mobiel 
Voor personenalarmering kunt u eenvoudig gebruikmaken 
van uw vaste telefoonaansluiting. Heeft u geen vaste 
telefoonlijn? Er is ook een mobiel alarmtoestel beschikbaar 
met simkaart. Gebruik van een mobiel alarmtoestel is 
wel wat duurder dan personenalarmering via de vaste 
telefoonaansluiting. 
 

Altijd naar binnen
In een alarmsituatie bent u niet altijd in staat de deur 
open te maken. Een sleutel in een sleutelkastje biedt 
hulpverleners in dat geval toegang tot uw huis. Dit 
sleutelkastje hangt aan de buitenkant van uw huis en is 
beveiligd met een cijfercode. Alleen uw contactpersonen 
en de zorgprofessionals van Sensire kennen deze code. Uw 
huissleutel is dus veilig en wordt alleen gebruikt in geval 
van nood.
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contact

Kosten

U kunt personenalarmering aanvragen via het algemene 
telefoonnummer van Sensire: 0900 88 56 of via de website. 
Voor personenalarmering heeft u geen zorgindicatie 
nodig. Heeft u wel een zorgindicatie? Laat ons dit weten 
bij de aanvraag. De wijkverpleegkundige stemt de 
personenalarmering dan af op uw situatie. 

U betaalt eenmalig aansluitkosten en maandelijks 
vaste abonnementskosten. Bij gebruik van een mobiel 
alarmtoestel zijn de kosten anders. Kijk op www.sensire.nl bij 
personenalarmering voor de actuele prijzen. 

Sensire is met zo’n 6.000 klanten de grootste zorgorganisatie 
van de Achterhoek en de Liemers. Al onze ondersteuning is 
erop gericht dat u gewoon uw eigen leven kunt leiden. Dag en 
nacht, thuis of in een van onze woonzorglocaties. U kunt bij ons 
ook terecht voor gespecialiseerde, complexe zorg thuis. Wij 
verdiepen ons in uw situatie en sluiten aan bij uw voorkeuren, 
gewoontes en agenda. Daarbij combineren we deskundige, 
eigentijdse zorg met prettige communicatie en persoonlijke 
aandacht.

over 
sensire



Sensire biedt ondersteuning met de volgende diensten:
–   Wijkzorg
–   Wonen met zorg
–   Zorg op afstand
–   Maatschappelijk werk

Gespecialiseerde ondersteuning:
–   bij hartfalen
–    bij revalidatie
–    bij astma en COPD
–   bij wond, decubitus en stoma
–   bij oncologie
–    in de palliatieve zorg
–   bij diabetes
–   met logopedie
–   bij parkinson
–   met fysiotherapie
–   na beroerte
–    bij dieet en voeding
–   bij antroposofische levenswijze
–   met ergotherapie
–   met verpleegkundig technische handelingen
–    bij dementie

sensire
www.sensire.nl

info@sensire.nl

24 uur per dag:

0900 88 56 

Bij Sensire kunt u dag én nacht terecht voor een compleet  
pakket aan diensten op het gebied van gezondheid, zorg en  
welzijn. Persoonlijk, op maat en dicht bij u in de buurt. U kunt  
bij Sensire terecht voor advies, ondersteuning en zorg van 
deskundige medewerkers.
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