Geloof in eigen kunnen

Meer weten?
Als u meer wilt weten over
personenalarmering, over de kosten of
een abonnement wilt afsluiten, kunt u
contact opnemen met de recepties van
onze woonzorgcentra:

Locatie Tolzicht
Burgemeester de Wijslaan 35
6971 CC Brummen
T: 0575 - 56 17 88

Locatie De Beekwal
Derickxkamp 27
6961 DZ Eerbeek
T: 0313 - 65 55 00

Riwis Zorg & Welzijn
ondersteunt mensen met
psychische, sociale of
lichamelijke beperkingen bij een
zo zelfstandig en onafhankelijk
mogelijk leven.
Het ontdekken en gebruik
maken van uw eigen kunnen
staat voorop. Samen met u en
de mensen die voor u belangrijk
zijn, werken we aan een gezond
leven, je prettig voelen, veilig
en plezierig wonen en meedoen
aan de samenleving.
We vertrouwen ook in het eigen
kunnen van onze medewerkers.
We bieden hen de ruimte zaken
goed en snel te regelen in het
belang van cliënten.

Personenalarmering
Voor een veilig gevoel thuis
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Centraal Bureau
Postbus 10230 - 7301 GE Apeldoorn
T 055 539 45 00 | F 055 539 45 35
E info@riwis.nl | I www.riwis.nl
Aanmeldingen en vragen
rondom zorg/begeleiding:
T 0900 - 242 42 41
E zorgservice@riwis.nl

Als u alleen woont, kunt u zich onveilig
voelen. Misschien bent u bang dat uw
gezondheid u plotseling in de steek laat.
Of bent u gevallen en hebt u hulp nodig.
Voor ouderen die zelfstandig willen
blijven wonen, maar zich graag veiliger
willen voelen, biedt Riwis Zorg & Welzijn
professionele personenalarmering.
U kunt 24 uur per dag rekenen op hulp
indien u dit nodig heeft.

Hoe werkt het?
Eigenlijk heel eenvoudig. We plaatsen in uw huis een speciaal
kastje, dat wordt gekoppeld aan uw telefoonlijn of via internet/
glasvezel. Om uw pols of om uw hals draagt u een zendertje.
Hiermee heeft u in uw hele huis bereik . Op dit zendertje zit een
alarmknop. Als u deze knop indrukt, dan wordt u direct verbonden
met één van onze medewerkers. Aan hem of haar kunt u
vertellen wat er aan de hand is. In sommige gevallen kunnen wij
u telefonisch helpen. In andere gevallen heeft u persoonlijke hulp
nodig. Wij komen dan direct naar u toe.

Binnen twee werkdagen geregeld
Voor personenalarmering hoeft u niet op een wachtlijst te staan.
Ook kennen we geen ingewikkelde aanvraagprocedure.
We kunnen uw verzoek om zorgalarmering binnen twee
werkdagen voor elkaar maken.

