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PROCEDURE PERSONENALARMERING 

 

Doel 

Situatie 1: In noodsituaties ondersteuning bieden aan de huurders van de zorgappartementen 

en de aanleunwoningen gekoppeld aan Zorgcentrum St. Franciscus,  waarbij de 

zorgmedewerker van Zorgcentrum St. Franciscus 24 uur per dag oproepbaar is. 

Situatie 2: Cliënten die buiten bovengenoemde wooncomplexen de mogelijkheid bieden om via 

een externe leverancier personenalarmering aan te schaffen en Zorgcentrum St. 

Franciscus als eerste contactpersoon te benoemen. 

 

Verantwoordelijkheid  

Zorgmedewerkers en medewerkers receptie van Zorgcentrum St. Franciscus zijn verantwoordelijk 

voor het correct opvolgen van de personenalarmering. 

 

Personenalarmering vanuit Zorgcentrum St. Franciscus is van toepassing voor alle huurders van de 

zorgappartementen en de aanleunwoningen gekoppeld aan Zorgcentrum St. Franciscus en cliënten 

extramuraal wonende in de Draaiboom of Gerdinahof die Zorgcentrum St. Franciscus hebben 

gecontracteerd om zorgverlening te bieden bij een alarmoproep  

Te allen tijde geldt: Indien uit de telefonische oproep blijkt dat er sprake is van een ernstige 

calamiteit, waarbij de directe inzet van ambulance, brandweer en/of politie noodzakelijk is, dient 

direct 112 gebeld te worden. 

 

Werkwijze situatie 1: 

• Een cliënt met een abonnement op de personenalarmering geeft een noodoproep door.  

 

• De medewerker van Zorgcentrum St. Franciscus beantwoordt binnen 5 minuten de oproep 

via de dect-telefoon en communiceert via de spreek-luisterverbinding. 

 

• Als hulpverlening noodzakelijk is of wanneer er geen contact gemaakt kan worden met de 

cliënt, dient de medewerker binnen 30 minuten aanwezig te zijn in de woning van de cliënt. 

Wanneer het een noodsituatie betreft waarbij een acute inzet van ambulance, brandweer of 

politie is vereist, wordt direct contact opgenomen met de alarmcentrale via het 

alarmnummer 112. 

 

• De zorgverlening door een medewerker van Zorgcentrum St. Franciscus na een alarmoproep 

is in het abonnement inbegrepen.  
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Werkwijze situatie 2: 

• Een cliënt met een abonnement op de personenalarmering geeft een noodoproep door. 

 

• De medewerker van Zorgcentrum St. Franciscus krijgt de oproep binnen via de dect-telefoon. 

Tussen 8.30 en 18.00 uur via de receptie. Veelal zal de communicatie via de leverancier van 

het alarmsysteem verlopen. Er is in dit geval dus geen directe communicatie mogelijk tussen 

de medewerker van Zorgcentrum St. Franciscus en de cliënt. 

 

• Als hulpverlening noodzakelijk is of wanneer er geen contact gemaakt kan worden met de 

cliënt, dient de medewerker binnen 30 minuten aanwezig te zijn in de woning van de cliënt. 

Wanneer het een noodsituatie betreft waarbij een acute inzet van ambulance, brandweer of 

politie is vereist, wordt er direct contact opgenomen met de alarmcentrale via het 

alarmnummer 112. 

 

• Er dient een sleutel van de woning van de cliënt aanwezig te zijn in de sleutelkluis bij de 

extramurale teampost van Zorgcentrum St. Franciscus. Hiervoor dient bij de administratie van 

Zorgcentrum St. Franciscus een door de cliënt getekende sleutelverklaring aanwezig te zijn. 

 

• De zorgverlening door een medewerker van Zorgcentrum St. Franciscus na een alarmoproep 

is in het abonnement inbegrepen.  

 

 

 

 

 

 


