De volgende locaties zijn
onderdeel van Zorggroep Liante

Dag en nacht
zekerheid
Zorggroep Liante
Zorggroep Liante verstaat
Postbus de
116kunst mensen centraal te
zetten. 8430
Of je nu
ons woont of werkt. Dit doen we door
ACbijOosterwolde
dichtbij te zijnT 0516
en te 568
helpen.
770Door te adviseren en met
elkaar te delen. Samen
zetten we de volgende stap, elke dag
www.liante.nl

oktober 2018

weer. Met een open blik op de toekomst en respect voor
ieders wensen. Met unieke locaties in Zuidoost Friesland,
die elk op hun eigen manier een verrijking zijn voor hun
omgeving. Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis.

Alarmering

Hulp met
één druk op
de knop

Ook wanneer u niet in één van onze
wooncentra woont, kunt u gebruik maken
van onze diensten. Alarmering is daar één
van. Mocht u onwel worden of bent u
gevallen, dan staat u met één druk op de
knop in contact met ons. Dag en nacht.
Dat geeft een zeker gevoel.

Een zeker gevoel
U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig
in uw eigen woonomgeving blijven wonen.
Toch maakt u zich af en toe zorgen over wat er
gebeurt als u thuis iets onverwachts overkomt.
Onze dienst persoonsalarmering geeft u de
geruststellende gedachte dat professionele hulp
in de buurt is op het moment dat u iets

overkomt in uw huis. U bent in zo’n situatie niet
afhankelijk van familie, vrienden of buren.

Persoonsalarmering
Met persoonsalarmering haalt u een technisch
hulpmiddel in huis, waarmee u langer thuis kunt
blijven wonen. U krijgt een kastje in bruikleen,
dat wordt gekoppeld aan uw telefoon.
Hierbij krijgt u een medaillon of polsband met
rode drukknop, die u altijd bij u draagt.

Hoe werkt het?
Bij een noodsituatie drukt u op de knop van
uw medaillon of kastje. De alarmoproep komt
binnen bij onze medewerkers. Wij hebben
direct zicht op uw gegevens en maken
contact via de spreek/luisterverbinding.
U hoeft de telefoon niet op te nemen.
We schatten de situatie in en brengen de
hulpverlening op gang. Er komt dan snel een
verzorgende van Zorg Thuis van Zorggroep
Liante naar u toe. Deze heeft toegang tot uw
woning middels een sleutel die opgeborgen is in
een sleutelkluisje. Aan de persoonsalarmering
zijn kosten verbonden.

Aanvragen
Ga voor een zeker gevoel. Wilt u gebruik
maken van personenalarmering of heeft u
vragen? Bel ons dan gerust via 0516 568 770.
We nemen graag de mogelijkheden met
u door.

