
1e contactadres algemeen
Relatie (zoon, dochter, kennis, etc.): _________________________________________________________________________________

Naam:______________________________________________________ Voornamen: __________________________________________      

Adres: ______________________________________________________ PC + woonplaats: ______________________________________      

Telefoonnr. privé: ___________________________________________ Telefoonnr. mobiel:____________________________________      

E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________

2e contactadres algemeen
Relatie (zoon, dochter, kennis, etc.): _________________________________________________________________________________

Naam:______________________________________________________ Voornamen: __________________________________________      

Adres: ______________________________________________________ PC + woonplaats: ______________________________________      

Telefoonnr. privé: ___________________________________________ Telefoonnr. mobiel:____________________________________      

E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________

Waar u thuis bent

Personen
alarmering

Gegevens telefoonaansluiting* 

Heeft u:

  Analoge lijn, naam telecom aanbieder: ___________________________________________________________________________

  Internet + bellen, naam telecom aanbieder: _______________________________________________________________________ 

  Ziggo

  Anders, namelijk: _______________________________________________________________________________________________ 

Kosten

Met ondertekening van dit document geef ik aan dat ik op de hoogte ben van de aansluit- en abonnementskosten.

Overig*

  Ik maak gebruik van glasvezel

  Ik ontvang graag een gratis rookmelder

  Ik wil de rookmelder laten installeren (Tarief per uur € 38,50. Prijspeil januari 2017)

Ondertekening

Datum: ____________________________________________________________________________________________________________

Plaats:_____________________________________________________________________________________________________________

Handtekening: ________________________________________________________________________________________________

* Graag aankruisen wat voor u van toepassing is.
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Uw gegevens
Naam (+ meisjesnaam): _____________________________________________________________________________________________

Voornamen: ________________________________________________ Roepnaam: ___________________________________________      

Adres: ______________________________________________________ PC + woonplaats: ______________________________________      

Telefoonnummer: __________________________________________________________________________________________________      

E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________     

Geboortedatum: ____________________________________________ Geboorteplaats: _______________________________________      

Geslacht*:  M   V     Burgerlijke staat: _______________________ m.i.v. _________________________________________________    

Nationaliteit: _______________________________________________ Levensovertuiging: ____________________________________     

BSN-nummer: _______________________________________________ Aantal kinderen: ______________________________________      

IBAN nummer (bank): ______________________________________________________________________________________________     

Huisarts:___________________________________________________________________________________________________________     

Apotheek: _________________________________________________________________________________________________________      
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Aanmeldingsformulier
Personenalarmering

z.o.z.

✁

Wat houdt personenalarmering in
U krijgt een kastje aan de muur, hetgeen is aangesloten 
op uw eigen telefoontoestel. Door middel van het in-
drukken van de alarmknop op de hals/polszender of het 
intercomkastje in uw woning, komt er een spreek/luister-
verbinding tot stand met Zorggroep Drenthe. Binnen één 
minuut zal er gereageerd worden op uw oproep. 
Een verzorgende zal informeren naar het probleem.
 
Heeft u hulp nodig of krijgen wij geen contact met u, 
dan wordt er professionele hulp naar u toegestuurd. 
Een verzorgende zal binnen 25 minuten aanwezig zijn 
in uw woning.
 
Indien nodig worden de volgende stappen genomen, 
zoals het bellen van een huisarts, ambulance e.d.

Aanmelden
Wanneer u gebruik wilt maken van personenalarmering 
van Zorggroep Drenthe, dan kunt u op het Aanmeldings-
formulier Personenalarmering uw gegevens invullen. 
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:

Centraal Bureau Zorggroep Drenthe
T.a.v. afdeling Cliëntadvisering
Industrieweg 15,
9402 NP Assen
T. (0592) 331 232

De afdeling Cliëntadvisering geeft uw aanmelding door 
aan de Technische Dienst. Zij maken met u een afspraak 
voor installatie en verdere uitleg.

Vereisten aansluiting 
personenalarmering
-  een telefoonaansluiting, 

geen 06-nummer 
-  een telefoonaansluiting in 

de nabijheid van een stopcontact
- 2 extra huissleutels

Kosten
De aansluitkosten bedragen 
eenmalig € 131,- (prijspeil januari 
2017). De abonnementskosten be-
dragen maandelijks € 17,35 (prijspeil 
januari 2017). 

Voor professionele zorg opvolging 
(het ter plaatse komen van onze pro-
fessionele hulp) wordt een bedrag in 
rekening gebracht.

Heeft u ook thuiszorg van Zorggroep 
Drenthe, dan vervallen de kosten voor 
professionele zorgopvolging, mits uw 
ZVW-indicatie toereikend is.

Personenalarmering 

U kunt bij Zorggroep Drenthe gebruik maken van de mogelijk-
heid een abonnement te nemen op het alarmeringssysteem. 
Dit is 24 uurs service.  

Voor personenalarmering is geen indicatie nodig. 

Bent u in het bezit van*: 

Donorcodicil?  Ja /  Nee 

Euthanasieverklaring?  Ja /  Nee

Reanimatieverklaring?  Ja /  Nee

Identiteitskaart?   Ja, nummer:   

S.v.p. kopie identiteitskaart  bijvoegen!

Bijzonderheden en Risico’s*: 

 Vallen  Specifi eke medicatie

 Rolstoelgebonden  Zuurstof

  In het afgelopen half jaar opgenomen 

geweest in een buitenlands ziekenhuis  

  Woonachtig op een boerderij met kippen, schapen, 

varkens of koeien

  Anders, nl:

Gegevens partner (indien van toepassing)

Naam:______________________________________________________ Voornamen: __________________________________________      

Adres: ______________________________________________________ PC + woonplaats: ______________________________________      

Geboortedatum: ____________________________________________ Geboorteplaats: _______________________________________      

BSN-nummer: _______________________________________________ Aantal kinderen: ______________________________________

Verzekeringsinstelling (ziektekosten)

Naam:______________________________________________________________________Polisnr: _______________________________

Ingangsdatum polisblad:____________________________________________________________________________________________

* Graag aankruisen wat voor u van toepassing is.
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