
 
 
Meer informatie 
 
Twijfel je eraan welke vorm van alarmering voor 
jou geschikt is? 
 
Of heb je meer vragen op het gebied van 
Mantelzorg en Ouderenondersteuning? 
 
Dan kun je vrijblijvend advies vragen aan onze 
medewerkers. Zij vertellen je graag over de 
mogelijkheden en voorwaarden. 
 
Ook kun je een afspraak maken op één van onze 
kantoren of op verzoek een thuisbezoek 
ontvangen. 
 
Heb je Sociale Alarmering nodig, maar heb je 
een minimuminkomen waardoor je de kosten 
niet kunt betalen? Neem dan contact op met 
een sociaal werker van Welzijn De Meierij.  
Samen met jou wordt dan bekeken welke 
mogelijkheden er voor je liggen. 

 
 
 
 

Wilt je meer informatie? 
 

Of een huisbezoek? 
 
 

Dan kun je contact opnemen met 
Mantelzorg en Ouderenondersteuning 

van 
Welzijn De Meierij 

 
Steeg 9 F, 5482 WN Schijndel 

Odendael 3, 5492 CT Sint-Oedenrode 
 

(073) 544 14 00 
 

info@welzijndemeierij.nl 
 

www.welzijndemeierij.nl 
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Zorgalarmering 
 
 
Indien je professionele zorg nodig hebt is Sociale 
Alarmering voor jou niet geschikt. Je kunt dan 
Zorgalarmering aanvragen. Bij deze vorm van 
alarmering maak je ook gebruik van een 
alarmtoestel. Maar in geval van nood wordt 
meteen de door jou gekozen zorginstelling 
gebeld. Om ervoor te zorgen dat de 
thuiszorgmedewerker altijd en snel jouw woning 
binnen kan komen, is het gebruik van een 
sleutelkastje verplicht.  
Bij deze vorm van alarmering worden er geen 
contactpersonen (kinderen, familie, vrienden of 
buren) uit jouw  eigen sociale omgeving gebeld. 
 
 
Zorgalarmering kun je aanvragen bij een 
organisatie die personenalarmering  aanbiedt of 
bij een zorginstelling. 
 
Indien je al zorg ontvangt via een zorgaanbieder 
kun je ook contact opnemen met jouw cliënt-
contactpersoon, die de aanvraag voor je kan 
regelen. 

Informatie Alarmering in  Schijndel 
en Sint-Oedenrode 
 
Welzijn De Meierij heeft deze informatie 
samengesteld, maar kan niet alle ontwikkelingen 
bijhouden. Deze folder zal dus nooit kunnen 
voorzien in een volledig overzicht. Signalen over 
onvolkomenheden en mogelijke toevoegingen 
zijn welkom. 
 
Je kunt alarmering o.a. aanvragen bij : 
M-ALERT,   telefoon 0413-273155 
Brabantzorg, telefoon 0412-622678 
Laverhof, telefoon 073-5443300 
Pantein, telefoon 0900-8803 
Vivent, telefoon 088-1637000 
 
 
Sociale Alarmering met tijdelijke zorg 
Als je vooraf al weet dat je verpleegkundige hulp 
nodig hebt als je alarm slaat, dan is Sociale 
Alarmering voor jou minder geschikt. Alleen als 
het om een tijdelijke situatie gaat (bijvoorbeeld 
na ontslag uit een ziekenhuis) wordt deze vorm 
door Welzijn De Meierij geadviseerd. Naast de 
kosten voor Sociale Alarmering betaal je extra 
kosten aan de thuiszorgorganisatie.  

Sociale Alarmering  
 
 
Bij Sociale Alarmering is het de bedoeling dat 
jouw eigen sociale netwerk wordt ingeschakeld 
als je hulp nodig hebt. Dit zijn mensen die je zelf 
hebt uitgekozen (kinderen, familie, vrienden of 
buren), die dichtbij wonen en die met een 
sleutel jouw woning binnen kunnen. 
 
Sociale alarmering zorgt ervoor dat je 24 uur per 
dag en 7 dagen per week in geval van nood snel 
hulp kunt vragen. Bij jou thuis wordt een 
alarmapparaat met alarmknop geplaatst. Ook 
ontvang je een  draadloze hals– of polszender 
zodat jij op elke plaats in de woning alarm kunt 
slaan. 
 
Wanneer je op het alarm drukt, wordt je snel 
verbonden met onze alarmcentrale. Via een 
microfoontje en een luidspreker in het 
alarmapparaat vragen zij jou wat er aan de hand 
is. Vervolgens schakelt de alarmcentrale één van 
jouw contactpersonen in. Is geen van jouw 
contactpersonen bereikbaar, dan schakelt de 
alarmcentrale een professionele hulporganisatie 
in. 


