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Personenalarmering
Met één druk op de knop hulp inschakelen. Met personenalarmering van Rivas roept u snel
hulp in van buitenaf. Dat geeft een veilig gevoel. Voor uzelf, maar ook voor de mensen uit
uw omgeving.

24 uur per dag verzekerd van hulp
Uw personenalarmering bestaat uit een alarmeringskastje en een zender met een
alarmknop. Deze zender draagt u aan uw pols, om uw hals of aan de rand van uw rok of
broek. Met één druk op de alarmknop schakelt u direct hulp in en kunt u spreken met een
medewerker van Rivas. Onze medewerkers zorgen er 24 uur per dag, 7 dagen per week
voor dat uw oproep wordt beantwoord en hulp wordt ingeschakeld. Om te zorgen dat u
altijd in staat bent om op de alarmknop te drukken is het noodzakelijk dat u de zender bij u
draagt, zowel overdag als ’s nachts.

Hulp is onderweg
Met personenalarmering bent u ervan verzekerd dat hulp snel onderweg is. Hierbij heeft u
de keuze uit twee mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen dat u in het geval van een
alarmering geholpen wordt door:
Iemand uit uw omgeving: bijvoorbeeld uw kinderen, mantelzorger of buren;
Een Rivas-medewerker: deze is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar en heeft
ervaring met dergelijke situaties. De medewerker verleent eerst de hulp die u nodig
heeft en schakelt indien nodig de huisarts en/of ambulance in. Uiteraard informeert hij
of zij ook uw familieleden als dat nodig is.

Alarmeringskastje
Het alarmeringskastje sluit u aan op uw vaste telefoonlijn. Uw alarmeringskastje heeft dan
een vaste plek binnen uw huis. Mocht de medewerker u niet horen, omdat u niet kunt

spreken of omdat u niet in de buurt van het kastje bent, dan stuurt hij of zij direct hulp naar
u toe.

Rivas sleutelkluis
Wanneer u na uw alarmering geholpen wil worden door een Rivas-medewerker of wanneer
u niet in staat bent om zelfstandig de deur te openen voor de Rivas thuiszorgmedewerker,
dan dient u bij uw huis een sleutel beschikbaar te stellen. Rivas heeft hiervoor een veilige en
betrouwbare oplossing: de Rivas sleutelkluis.
In de sleutelkluis bewaart u een kopie van uw huissleutel. U kunt dus nog gewoon uw deur
openen met uw eigen sleutel. Bij alarmering kan de zorgverlener de sleutelkluis met een
speciale sleutel openen, uw huissleutel pakken en de deur van uw woning openen. Zo krijgt
u snel de hulp die nodig is. Hier kunt u de algemene leveringsvoorwaarden voor de Rivas
sleutelkluis lezen.
Meer informatie leest u in de flyer.

Meer informatie en aanvragen
Voor meer informatie of het aanvragen van personenalarmering neemt u contact op met
Rivas Zorglijn 0900-8440.
Twitter
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E-mail
Download als PDF

Contact
Telefoon
0900 - 8440
E-mail
zorglijn@rivas.nl
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