
  

 

Brochure personenalarmering 
 
Voor wie? 
Personenalarmering is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die een rustig en veilig gevoel 
willen hebben. Ze vinden het niet prettig om alleen thuis te zijn en/of hebben medische redenen voor 
een alarmsysteem.  
 
Wat is personenalarmering van Rosengaerde?  
Personenalarmering is een alarmsysteem dat zeven dagen per week, 24 uur per dag kan worden 
gebruikt  in geval van nood. Het bestaat uit een alarmtoestel dat op de tafel/kast kan staan, het 
zogenaamde Aiuta oproepsysteem, en een eenvoudig te bedienen halsalarm met een drukknop. Het 
apparaat is niet als telefoon te gebruiken.  
 
Eerste hulp na alarm (EHNA) 
Bij alarm, krijgt de cliënt  rechtstreeks via het oproeptoestel een verzorgende aan de lijn. Deze stelt 
de reden van alarmoproep vast.  Indien dringend medische hulp gewenst is, zal de huisarts worden 
gewaarschuwd. Wanneer cliënt al zorg ontvangt van  Rosengaerde, verlenen medewerkers van 
Rosengaerde de zorg bij cliënt thuis.  
 
Belangrijk 
De Aiuta is een analoog apparaat. Het is wel belangrijk dat cliënt alvast vooraf  informeert bij de 
telefoonaanbieder : 

a. of er gebruik wordt gemaakt van een analoge of digitale telefoonaansluiting; 
b. en of het analoge Aiuta oproepsysteem op de digitale telefoonaansluiting kan worden 

aangesloten.  
Het modem van sommige digitale telefoonaanbieders bezit namelijk een analoge aansluiting. Indien 
niet het geval is, dan is het noodzakelijk dat cliënt naast of in plaats van zijn  bestaande 
telefoonaansluiting een analoge telefoonaansluiting heeft.  
Na de aanvraag wordt door het zorgteam van Rosengaerde contact opgenomen met cliënt voor een 
afspraak wanneer de verzorgende en de medewerker technische dienst het Aiuta toestel thuis kan 
plaatsen. Het Aiuta oproepsysteem werkt niet via een mobiel telefoonnummer.  
 
Wat zijn de kosten?  
Maandelijks abonnementskosten. Zie diensten en tarieven op onze website. 
Indien de cliënt een medische verklaring heeft van de huisarts kan deze eventueel in aanmerking 
komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering en soms een deel uit een evt. aanvullende 
verzekering.  
Cliënt dient zelf een medische verklaring van de huisarts te vragen. Vervolgens kan  deze medische 
verklaring en de nota’s van personenalarmering indienen bij de ziektekostenverzekeraar.  
 
Aanvraagprocedure 
De zorgadviseur start het proces via checklist CC1d 
 
Andere mogelijkheid 
De cliënt kan er ook voor kiezen om een alarmsysteem te hebben dat onder zijn eigen  
zorgverzekeringpolis valt.  Het alarmsysteem is gekoppeld aan een alarmcentrale ergens in 
Nederland.  
Deze alarmcentrales beschikken over het algemeen over een verpleegkundige die net als een 
medewerker van huisartsenpost erop is getraind om in te schatten of de cliënt direct hulp nodig 
heeft of gewoon door geschakeld kan worden of dat wellicht andere spoedhulp nodig is bijvoorbeeld 
112. Deze alarmcentrales zijn bemand 24 uur per dag 7 dagen per week.  



  

 

De cliënt kan wanneer deze dat wil aan de alarmcentrale doorgeven dat Rosengaerde het eerste 
contactadres is voor noodgevallen en als achterwacht van de dient.  
 
Voorwaarden 
De cliënt dient voordat deze de alarmcentrale belt, eerst met klantadvies van Rosengaerde contact 
op te nemen om één en ander af te stemmen.  
 
Kosten 
De kosten van de ingezette hulp en eventuele zorg worden door Rosengaerde aan cliënt achteraf in 
rekening gebracht.  De tarieven PV en VP worden per zorgverzekeraar jaarlijks overeengekomen. 
Tarieven worden door Rosengaerde per 5 minuten vastgesteld. Tarieven zijn op te vragen bij de 
administratie.  
Bij sommige verzekeraars kan de cliënt een tegemoetkoming krijgen in de kosten mits cliënt hiervoor 
een verwijzing van de huisarts heeft.  
 
Beëindigingprocedure 
Bij stoppen van de alarmering van Rosengaerde, moet dit worden gemeld bij de receptie. De 
opzegtermijn is één maand. Deze opzegtermijn is niet van toepassing indien de cliënt is overleden of 
gaat verhuizen naar een WLZ-instelling. 
 
Voorwaarden abonnement Zorg - en dienstverlening “Alarmopvolging” van Rosengaerde 
 
Artikel 1   Zorg- en dienstverlening 
1.1 Stichting Rosengaerde levert de abonnee de volgende zorg en dienstverlening via het 

abonnement “alarmopvolging”: 
24 uur per dag beantwoording van noodoproepen die door gebruikmaking van het 
standaard alarmsysteem in de woning bij woonzorgcentrum Rosengaerde binnen komen. 
Kosten voor huur of aanschaf van eventueel aanvullende hulpmiddelen op het standaard 
alarmsysteem in de woning zijn niet bij het abonnement inbegrepen. Eventuele eerste hulp 
bij alarmering ter plaatse in de woning wordt door een medewerker van de stichting 
verleend. 

1.2  Indien er sprake is van een echtpaar of samenwonenden in dezelfde woning dan zijn deze 
voorwaarden ook van toepassing op de echtgenoot of samenwonende partner indien dit 
door de aanvrager als gewenst wordt opgegeven. In dat geval is het abonnementstarief voor 
echtparen van toepassing. 

 
Artikel 2 Verplichting van de abonnee  
2.1 De abonnee verplicht zich tot betaling van de abonnementskosten en het verlenen van een 

machtiging voor automatische incasso van kosten voortvloeiend uit dit abonnement door de 
stichting. 

2.2 De abonnee verplicht zich om uitsluitend een beroep te doen op alarmopvolging via het 
alarmsysteem in situaties die redelijkerwijs als noodsituatie zijn aan te merken. In geval de 
abonnee buiten de genoemde noodsituaties een beroep doet op alarmopvolging is het de 
stichting toegestaan hiervoor de werkelijke kosten van opvolging van dergelijke oproepen in 
rekening te brengen. 

2.3 De abonnee verplicht zich om medewerkers van de stichting in het kader van alarmopvolging 
en eerste hulp bij alarmering toe te staan zelfstandig de woning te openen en te betreden. 

. De abonnee verplicht zich in dit kader om de stichting hiervoor een sleutel van de woning te 
verstrekken. 
 
Artikel 3 Uitvoering van de zorg- en dienstverlening 



  

 

3.1 De stichting en zijn medewerkers hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken de 
abonnee betreffende, die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en 
waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan 
gebonden zijn. 

3.2 Bij de zorg- en dienstverlening is het uitgangspunt van de stichting de autonomie, de 
persoonlijke levenssfeer en de zelfstandigheid van de abonnee. 

 
Artikel 4  Kwaliteit 
4.1 De stichting biedt verantwoorde zorg en diensten, die voldoen aan bij wet of door 

beroepsorganisatie gestelde regels, ethische normen en/of (kwaliteitseisen c.q. erkenningen 
of vergunningen. 

 
Artikel 5  Vergoeding 
5.1 De abonnee is voor de alarmopvolging via het abonnement “alarmopvolging”, genoemd in 

artikel 1.1 van deze overeenkomst, eenmalig de aansluitkosten € 15,- verschuldigd en per 
maand een vergoeding van € 15,-.  In het geval van een echtpaar is een extra vergoeding 
verschuldigd  van € 6,50 voor een tweede halszender. Het abonnement tarief 
“alarmopvolging” is exclusief BTW. De Stichting is tot op dit moment geen BTW verschuldigd 
over de te leveren diensten. Indien het fiscale regime verandert, zal de BTW worden 
doorberekend.  

5.2 De in artikel 5.1. genoemde bedragen zullen jaarlijks worden aangepast op basis van de 
loonontwikkeling in de zorgsector.  

5.3 De verhoging van de vergoeding wordt door de Stichting uiterlijk 4 weken voor de 
ingangsdatum schriftelijk aan de abonnee meegedeeld. 

5.4 Het alarmopvolging systeem blijft eigendom van Rosengaerde. Bij defect of verlies van de 
alarmmelder of daarbij behorende hulpmiddelen zullen de kosten voor vervanging in 
rekening worden gebracht bij de abonnee.  Deze kosten zijn gelijk aan de 
vervangingswaarde. 

5.5 Het abonnement gaat in op datum van technische plaatsing. De facturatie vindt plaats rond 
de tiende werkdag van de maand. 

 
Artikel 6  Wijzigingen en aanvullingen 
 De overeenkomst kan in wederzijds overleg worden aangevuld en/of gewijzigd. 
 
Artikel 7  Duur en beëindiging 
7.1 Het abonnement “alarmopvolging” wordt aangegaan voor ten minste één jaar en daarna 

automatisch verlengd. 
7.2  Het abonnement is schriftelijk opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Dit kan 

middels een formulier wat te verkrijgen is bij de receptie.  
7.3 De overeenkomst eindigt bij overlijden of het vertrek naar een WLZ-instelling.  
 
Artikel 8 Toepasselijk recht 
8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
8.2 Alle buitenrechtelijke kosten, die de ene partij maakt ingeval de andere partij tekort schiet in 

de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van die 
andere partij 
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