Welzijnsmelding

Veilig thuis met een
vertrouwd gevoel

het gevoel van samen

Thuis, in uw vertrouwde omgeving

is prettig wonen.
Samen maken we dat mogelijk. Want bij Archipel
vinden we het bijzonder normaal dat u uw eigen
leven blijft leiden. Dat kan met twee hulpmiddelen:
dagelijks contact via de welzijnsmelding en uw
persoonlijke alarm voor noodgevallen.

’s ochtends naar ons Servicepunt.
We weten dan dat er niets aan de
hand is. We houden precies bij wie
zich ‘meldt’. Hebben we om 11.30
uur géén telefoontje van u gehad,
dan komen we in actie. We
proberen eerst met u zelf contact
te leggen. Bij geen gehoor bellen
we met uw contactpersoon.

In uw eigen omgeving kan alles
vertrouwd en bij het oude blijven.
U woont zelfstandig thuis en dat
bevalt u prima. Maar misschien
maakt u zich zorgen dat er wat
gebeurt. Dan is het een
geruststelling dat hulp niet lang
op zich laat wachten; u bent ervan
verzekerd dat er snel iemand voor
u klaar staat.

U kunt twee contactpersonen
aanwijzen: familie, vrienden of
iemand anders in de buurt. Deze
contactpersonen moeten wel uw
huissleutel hebben, voor
noodgevallen. Ook wij dienen uw
huissleutel te hebben. Krijgen we
namelijk u en ook uw
contactpersonen niet te pakken,
dan sturen we een medewerker
van een van onze locaties.

Welzijnsmelding voor dagelijks
contact
Door elke dag even telefonisch te
controleren, weten we zeker dat
alles in orde is met u. Is er wel wat
aan de hand, dan bent u nooit
lang alleen in uw woning.
Zo werkt de melding:
Als deelnemer belt u elke dag
tussen 8.00 en 11.00 uur
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Neemt u wel de telefoon op maar
blijkt dat u meteen hulp nodig
hebt, dan kunnen we ook iemand
van de Archipellocatie bij u in de
buurt inschakelen.

week de alarmcentrale bereiken.
Bijvoorbeeld als u valt, plotseling
onwel wordt, bij inbraak of brand.
Voor meer informatie over de
personenalarmering kunt u
contact opnemen met Archipel
Thuis via 0800 0717 of kijken op
www.archipelthuis.nl.

Wat kost het?
Een abonnement op de
welzijnsmelding kost 6,00 euro
per maand. Voor eventuele
professionele hulp geldt:
• óf een wettelijke eigen bijdrage
(met CIZ indicatie)
• of het particuliere zorgtarief op
basis van het tarief van het
Nationaal Zorg Autoriteit (NZA)
(zonder CIZ-indicatie)
Over het huidige tarief kan het
Servicepunt u informeren.

Meer informatie?
Voor meer informatie en
aanmelding voor de
welzijnsmelding kunt u bellen met
het Archipel Servicepunt:
040 264 64 64.

De welzijnsmelding is niet
hetzelfde als de persoonlijke
alarmering. Bij de welzijnsmelding
moet u zelf in staat zijn om te
bellen.
Uw persoonlijke alarm
Met de personenalarmering van
Archipel Thuis kunt u via een knop
hulp inroepen. Er wordt een
alarmkastje geïnstalleerd bij u in
huis en u krijgt een zendertje om
permanent om uw hals of pols te
dragen. Op beide zit een rode
alarmknop. Via de intercom kunt u
24 uur per dag, zeven dagen per
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Voor al uw vragen over zorg,
welzijn en wonen:
Archipel Servicepunt
t 040 264 64 64
servicepunt@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl

Archipel biedt een combinatie van zorg,

Archipel Servicepunt

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

t 040-2646464

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

servicepunt@archipelzorggroep.nl

op de manier die zij kiezen. We hebben een

www.archipelzorggroep.nl

breed aanbod aan zorgvormen en zijn
specialisten in de zorg voor bijzondere
doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen
door de zorg van onze medewerkers en
vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf
vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf
aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

het gevoel van samen

