Het persoonlijk alarm
Meer veiligheid binnen- en buitenshuis

Mijn beschermengel
“Mijn oma heeft een beschermengel. Hij
zit in een klein kastje om haar pols.”
Het persoonlijk alarm: één keer
drukken voor hulp.

Je wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven
wonen. Maar als je ziek bent, een handicap hebt of gewoon
een dagje ouder wordt, is dit soms moeilijk.

Met het persoonlijk alarm
is hulp altijd binnen handbereik,
24 uur op 24
en 7 dagen op 7
CM biedt twee systemen te huur aan:
• Persoonlijk alarm (uitbreidbaar met slimme detectoren)
• Persoonlijk alarm met locatiebepaling

Een persoonlijk alarm met locatiebepaling met rechtstreekse alarmering naar
mantelzorgers – kan je aankopen in de
Thuiszorgwinkel. Hier is geen link met een
zorgcentrale, mantelzorgers voorzien een
24 uur op 24 permanentie.
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Persoonlijk alarm
Ben je vaak alleen thuis, loop je het risico om te vallen of
onwel te worden of heb je nood aan extra veiligheid? Dan is
het persoonlijk alarm ideaal voor jou. Bij nood sla je alarm
met één druk op de knop. Het zendertje draag je om je hals
of pols. Het alarmtoestel in je woning vangt het noodsignaal
op en stuurt het door naar de zorgcentrale. Dag en nacht
beantwoordt de zorgcentrale je oproep.

Tip:
Hou je zender aan in bad of onder de douche.
Hij is waterdicht.

Het persoonlijk alarm kan je uitbreiden met één of meerdere
slimme detectoren (zie p.7). Het persoonlijk alarm werkt in
een straal van +/- 50 m rond de woning.
Samenwonend? Het is mogelijk om meerdere zenders te
gebruiken.
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Persoonlijk alarm met locatiebepaling
Misschien hou je van een wandeling of doe je graag zelf je
boodschappen? Ook buitenshuis kan je rekenen op extra
beveiliging. Hiervoor gebruik je het persoonlijk alarm met
locatiebepaling. Met een druk op de knop waarschuw je de
alarmcentrale. Via de spreek/luister verbinding praat je
rechtstreeks met hen. De locatiebepaling duidt aan waar je
je bevindt. De zorgcentrale kan meteen gedetailleerd info
doorgeven aan je mantelzorger bij een alarmoproep.
Ben je bezorgd over een persoon met dementie die
dwaalgedrag vertoont? Via de technologie locatiebepaling
kan je een ‘veilige zone’ instellen. Overschrijdt deze persoon
de veilige zone, dan krijgt de zorgcentrale een melding. Het
vastleggen van de veilige zone gebeurt onder begeleiding.

Alarmoproep?
Eén druk op de alarmknop brengt je meteen in contact met
een medewerker van de zorgcentrale. De medewerker
vraagt je of alles in orde is. Als dat niet zo is, of als je niet
antwoordt, belt de medewerker een van de contactpersonen
op die jij vooraf doorgaf (een familielid, buur, vriend of
hulpverlener). Jouw contactpersoon komt dan bij je kijken
en doet het nodige. Als je contactpersonen niet bereikbaar
zijn, kan de zorgcentrale de hulpdiensten (politie of
ambulance) contacteren zodat in ernstige situaties hulp
geboden wordt. De zorgcentrale is een eerste aanspreekpunt
of opvangluik voor onnodige alarmen.
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1 Een persoonlijk alarm met locatiebepaling - met rechtstreekse alarmering naar mantelzorgers – kan je aankopen
in de Thuiszorgwinkel. Hier is geen link met een zorgcentrale,
mantelzorgers voorzien zelf een 24 uur op 24 permanentie.
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Voorwaarden
Wil je een alarmtoestel huren, dan moet je aan een aantal
voorwaarden voldoen (algemene voorwaarden op www.
cm.be/persoonlijk-alarm):
• Geef minimum drie contactpersonen op (naam, adres en
telefoonnummer), die toegang tot je woning hebben en
die telefonisch bereikbaar zijn. De mantelzorgers wonen
op een verschillend adres en kunnen binnen het kwartier
hulp bieden. Dit zijn de personen die de zorgcentrale contacteert in geval van nood.
• Voor het persoonlijk alarm moet je beschikken over
een telefoonabonnement (vaste aansluiting of simkaart
met geactiveerd abonnement).
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Breid je persoonlijk alarm uit met slimme detectoren1
Nood aan nog meer veiligheid? Breid je persoonlijk alarm uit
met één of meerdere slimme detectoren. Deze worden
eenvoudig aan je alarmtoestel gekoppeld, zonder extra
kabels. De detectoren geven meer veiligheid bij bepaalde
risico’s, waarbij een melding aan de zorgcentrale wordt
verstuurd, zonder dat je op de knop moet drukken.
1 Slimme detectoren kunnen enkel gekoppeld worden
aan het systeem persoonlijk alarm. Indien gewenst kan je
daarnaast eveneens een persoonlijk alarm met locatiebepaling gebruiken.

Trekschakelaar
Een trekschakelaar kan je als
bijkomende veiligheid gebruiken in
slaap- en badkamer. Bij een valpartij
trek je aan het touw. De trekschakelaar
stuurt een signaal
naar het
alarmtoestel.

Bewegingsmelder
Deze draadloze detector meet beweging in
de woning. Wanneer de melder geen
beweging detecteert wanneer hij dit
verwacht (bijvoorbeeld bij het opstaan of het
slapen gaan) dan wordt alarm gegeven.

Rookmelder
Een abnormale of plotse
rookontwikkeling in je huis? De
rookdetector slaat automatisch
alarm in huis én bij de zorgcentrale.
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CO-melder
Je kan een CO-melder installeren op
risicoplaatsen waar CO-gassen
kunnen vrijkomen. Wanneer er een
te hoge concentratie van CO-gassen
is, geeft de detector een signaal in
huis én naar de zorgcentrale, nog
voor de CO-waarden gevaarlijk
worden.
Valdetector
De valdetector biedt een bijkomende
bescherming. Hij geeft automatisch
een alarm wanneer je valt en niet in
staat bent om op de knop te drukken.

Deurcontact
Het deurcontact registreert het openen van een
deur. Wanneer binnen een
bepaalde tijd (bv. 10 min)
de deur niet opnieuw
gesloten is, volgt een melding. Vb. bewoner vergeet
de deur te sluiten. Je kan
dit deurcontact ook combineren met een bewegingsmelder die activiteit in de woning registreert. Het deurcontact
kan eveneens gebruikt worden als monitor van regelmatig
gebruikte deuren: toiletdeur, koelkastdeur … Geen gebruik
maken van deze deuren binnen een bepaalde tijd kan een
signaal naar de zorgcentrale genereren.
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Paniekknop
De paniekknop wordt gemonteerd naast de
ingangsdeur. Met een druk op de knop krijg je
meteen verbinding met de zorgcentrale. Zo
kan de zorgcentrale meeluisteren met het
gesprek tussen de bewoner en de bezoeker
die op de stoep staat. Bij nood is hulp
onderweg.
Medicatieverdeler
De medicatieverdeler kan tot 28
dagen automatisch medicatie
afleveren.
Een
visueel
en
geluidsalarm duidt het moment aan
om je medicatie te nemen. Als je de
medicatie niet neemt, krijgt de
zorgcentrale een melding zodat de
mantelzorger/verzorger de nodige
actie kan ondernemen.

Tip: Sleutelkastje
Een sleutelkastje kan handig zijn om je
mantelzorger of hulpverlener steeds toegang
te verschaffen tot je woning .
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Wat kost het?
Kostpijs per maand

Persoonlijk alarm

Huur apparatuur
incl. koppeling
alarmcentrale

vast

CM-lid

€ 15

Persoonlijk alarm
met locatiebepaling

met simkaart
€ 20

CM-lid VT

€ 10

€ 13

Niet-lid

€ 20

€ 30

€ 20

Extra detectoren
CM-lid

€5

CM-lid VT

€3

Niet-lid

€ 10

û
û
û

Voor zowel het persoonlijk alarm als het persoonlijk alarm
met locatiebepaling wordt een eenmalige activatiekostprijs
aangerekend. Voor het persoonlijk alarm moet je een
abonnement afsluiten met een telefonieoperator (vaste
telefoonlijn of simkaart, zie algemene voorwaarden op
www.cm.be/persoonlijk-alarm).
Bij het persoonlijk alarm met locatiebepaling is de vaste
maandelijkse kost een totaalpakket .
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Meer info en aanvragen
Het CM-Thuiszorgcentrum is je aanspreekpunt voor al je
vragen over zorg en de aanvraag van je persoonlijk alarm.
• Bel: 050 24 92 92
• E-mail: thuiszorgcentrum.brugge@cm.be
• Meer info: www.cm.be/persoonlijk-alarm
Of ga langs bij de CM-Thuiszorgwinkel in je buurt.
Een overzicht van alle winkels vind je op
www.thuiszorgwinkel.be.

s

Klever ziekenfond

r
Aanvraag huu m
Alar
Persoonlijk

Gezondheidssi

tuatie

Om goed
te
Duid daaromhelpen, moet de
zorgcen
4
aan wat
van toepass trale een zicht
over Mantelzorger
hebben Informatie
ing is voor
Contact
op de gezond
de gebruik
heidssituatie
er van het
..................................................
...........................................
.........................
alarmsy
van de gebruik
Voornaam:
steem.
GSM-nummer: .........................
 Goed
............
8. Gegeven
er.
...............................................
s huisarts
..................................................
Achternaam: .........................
Woons
Telefoonnummer:
 Hardhorig
ituatie:
...................................
..............................
werk (optioneel):
Hier kan je optioneel
de persoon: .........................
Telefoonnummer
 Hoorapparaat
Relatie
 tot
de gegevens
Alleenstaand
..............................................
van je huisarts
Heeft je huisarts
E-mailadres: .........................
opgeven, zodat

toestemming
Spraak:
de zorgcentra
Adres Samenwonend
gegeven om
le indien nodig
 Ja
ook als mantelzor
.......
contact kan
Beschikbaarheid
ger te fungeren?
Mobiliteit:
..................................................
opnemen.
 Neen
 Goed verstaa
Straat: .........................
..............
 Nacht Voornaam
..................................................
 Minder goed nbaar
: ..................
 Dag

Nr: .........................
Stapt zelfstan
....................................
...........
Weekend

verstaanbaar
.........................
steem
Achternaa
dig
.....................
 Slecht verstaa
m: ..................
 Avond
..................................................
het alarmsy
Bus:Stapt
....................................
met loophul
...................................
1. Keuze van
Adres
nbaar
1
..................
p . Stad:
.........................
Contact
 Postcode:
Rolstoelgebruik
simkaart aan. Zicht:
alarm met
alarm.
jk
jk
Straat: ..................
er
een persoonli
ijk alarm
GSM-nummer:
....................................
voor mijn persoonli
Andere:
lijn en vraag
 Persoonl
 Goed
....................................
gebruik maken
geen vaste
............................
Nr: ..................
5
................................
....................................
Telefoonnummer:
 Ik heb thuis vaste telefoonlijn en wil hiervan
..........................Informatie over Mantelzorger

..................
..................
Slechtz
een
Bus:
....................................
....................................
.................
iend
..........................
Contact
 Ik heb thuis 2. Technische speciﬁcaties
....................................
..........................
........
..........................
 Blind
3)
..................................................
Postcode: ..................
...........................................
Ga naar
.........................
n (zie punt
..............
..........................
...............
Voornaam:
GSM-nummer: .........................
........ Stad:
..........................
Slimme detectore
............
..........................
...............................................
...................................
.........................
9.
Welke taal
worden met
Ondertek
.........................
..........................
.........................
...............
uitgebreid
ening
Achternaam:
spreek je?
Telefoonnummer:
jk Alarm kan
..........................
.....
...................................
Het Persoonli
werk (optioneel):
........................................
.........................
Telefoonnummer
 Nederla
Ik bevestig
Relatie tot de persoon:
gegeven.
.....................
hierbij dat ik
een alarm nds
.........................
via deze weg
correct zijn
wordt telkens Frans
E-mailadres: .........................
een persoonlij
ingevuld.
deze zone
k alarm systeem
locatiebepaling
verlaten van
Adres
aanvraag en
ijk alarm met te activeren? Bij het
ng)
.......
 Duits
dat bovenstaa
onder begeleidi
 Persoonl
Beschikbaarheid
..................................................
veilige zone
nde gegevens
zone gebeurt
Wens je de
Straat: .........................
 Andere
..............
van de veilige
 Nacht
Voor akkoord
taal: .............
..................................................
 Dag
 Ja (het instellen
Nr: .........................
...........
dit door een ..........................
 Weekend
........................
opvolgen kan
..................................................
 Avond
 Neen
Bus: .........................
rgers wil laten
..........
6. Mante
via je mantelzo
. Stad: .........................
lzorgers
rechtstreeks
Postcode: .........................
alarmoproepen Thuiszorgwinkel.
Indien je de
de
via
We willen
te kopen
kel.be
toestel aan
je een goede
Datum
contactgegeve
www.thuiszorgwin
dienstv
Meer info:
ns van minima erlening en
installatie/activatie
veilige
persone
Handtekening
opvolging
Contactpersoon
instelling van de
n die de
7.
de
al
of
drie
alarm
aanvrager
van
zorgcen
het alarmsi
Persoonlijk
ijn: mantelzorgers
trale onmidd
telefoonl
installatie van het
De opgege
een vaste
ellijk contact (familie, vriende gnaal garanderen.
opnemen voor de
caties
d aanven
n, buren
Daarom
wie mogen we contact met locatiebepaling
eert in geval
che speciﬁ
jk alarm gekoppel
• Wonen mantelzorgers:
…) nodig.Met
hebben
2. Technis
van nood
een Persoonli
we dealarm
in jouw buurt
De mantelz
bij het Persoonlijk
zone
- volgens
........
je kan bellen?)
u opteert voor
15 minuten
orgers zijn
en kunnen
voordat
de opgege
vullen indien
..................................................
in geval van
.........................
extra ‘0’ draaien • Wonen ).
kader in te
volgorde. de
Naam:ven
een noodop
Gelieve dit
op
(Moet je een
...........................................
roep tijdig
• Zijn beschikeen verschillend
istelefooncentrale?
aanwezig
adres.
GSM-nummer: .........................
baar tijdens
een binnenhu
• Kunnen
zijn (bij voorkeu
......................................
Gebruik je
de
?
steeds
r binnen er: .........................
 Neen
binnen in aangegeven periode
ct aanwezig
• Beschik
Telefoonnumm
je woning
ken bij
een vrij stopconta
en kunnen
 Ja
.
ansluiting
ekker) voorkeur over
samen een
je telefoona
een gsm-toe
of verdeelst
24u op 24
1,5 m) van
Vul de gegeve
verlengkabel
stel.
permanentie
nabijheid (max.
dan zelf een
ns van de
garanderen.
Is er in de
mantelzorgers
 Neen (Voorzie
.............. in op
.................
lijn?
de
 Ja
achterzijde.
.................
voor je vaste
 Andere:
maak je gebruik
telefoonoperator
 Orange
Van welke
 Proximus
1
 Telenet
Gehoor:

en
alarm huren
persoonlijk
teuning via
op onders
Je wilt een
beroep doen
aanbod
tegelijkertijd
info over het
trale. Meer
rsoonlijk-alarm
onze zorgcen
www.cm.be/pe
ontdek je op

9

9

1

je zorgt zelf

voor een standaard

simkaart met

abonnement

5

Meer info
www.cm.be/pe
rsoonli

jk-alarm

3
6

Heb je een klacht?
Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer
een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we
immers onze service. Wij garanderen een eerste reactie
binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van de
klacht binnen de 30 dagen.

11

V.U.: Martine Van de Walle, Haachtsesteenweg 579,
postbus 40, 1031 Brussel
© CM - januari 2018

Meer info
www.cm.be/persoonlijk-alarm

