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Personenalarmering in de gemeente Nijkerk 
2018 

 

 
Introductie 

De informatie die wordt gegeven over personenalarmering is verkregen 

van de aanbieders, die in de gemeente Nijkerk werkzaam zijn. De 

informatie en de tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijziging. 
 

Voor wie? 

Voor mensen, die graag zelfstandig thuis willen wonen, maar die, indien 

nodig, een contactpersoon (uit de familie-of kennissenkring of een 

professional) willen bereiken. 

 

Hoe werkt het? 

De aanvrager krijgt een alarmknop, die altijd op het lichaam gedragen 

moet worden. Als hierop gedrukt wordt, wordt via de eigen telefoonlijn 

contact gemaakt met een alarmcentrale en kan via een microfoontje in 

de knop met iemand van de alarmcentrale worden gepraat. Deze kan 

daarna de juiste hulp inschakelen. 

 

Wat krijgt men thuis? 

- Een persoonlijk alarm: een knop die om de hals of pols gedragen moet 

worden. 

- Een alarmkastje, dat aan de telefoon gekoppeld wordt. De telefoon 

wordt aangesloten op de alarmcentrale. 

- Een sleutelkluisje. Dit geldt alleen wanneer er een professionele 

hulpverlener bij u thuis komt. Wanneer er een mantelzorger langs komt 

hoeft er geen sleutelkluis geplaatst te worden. 

In de sleutelkluis, beveiligd met een code, ligt uw huissleutel zodat de 

hulpverlener bij u naar binnen kan om u te helpen.  
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Wie betaalt? 

De kosten zijn in eerste instantie voor de aanvrager. In sommige gevallen 

vergoedt de Zorgverzekering (een deel van) de kosten. In sommige 

gevallen is een vergoeding middels de bijzondere bijstand mogelijk. 

Informeer altijd eerst bij de eigen zorgverzekeraar welke voorzieningen 

worden vergoed. Het kan voorkomen dat de Zorgverzekeraar een contract 

met een aanbieder heeft afgesloten. De Zorgverzekeraar kan om een 

medische verklaring vragen, waarin staat dat vanwege medische redenen 

personenalarmering nodig is. In geval u personenalarmering op basis van 

een medische indicatie aanschaft worden de kosten veelal (gedeeltelijk) 

vergoed door de zorgverzekeraar. Er is echter geen indicatie nodig om 

personenalarmering aan te vragen. Als u geen indicatie heeft kunt u ook 

personenalarmering aanschaffen. Informeer in dit geval ook bij uw 

zorgverzekeraar of u recht heeft op een vergoeding.  
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Wie bieden personenalarmering aan in de gemeente Nijkerk? 

Beweging 3.0 

Contactgegevens:  

Telefoon:  033-469 23 23 

Email:   personenalarmering@leef3.nl 

Website:  www.beweging3.nl 

 

Lidmaatschap ledenvereniging 

In 2018 betaalt u slechts € 23,10* (met machtiging) per jaar. Heeft u een partner? 

Dan is ook uw partner meteen lid. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.  
 
*Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het lidmaatschap loopt van 1 

januari tot en met 31 december of van datum aanmelding tot en met 31 december. Het 

lidmaatschap geldt voor alle gezinsleden en wordt automatisch verlengd, tenzij u 

schriftelijk of telefonisch opzegt vóór 15 november van het betreffende kalenderjaar.  

 

U kunt kiezen uit 3 verschillende abonnementen: 
 

1. Abonnement Mantelzorg 

Eén van uw mantelzorgers, bijvoorbeeld vrienden, familie of buren, komt na uw 

alarmering hulp verlenen. U geeft zelf drie namen door van personen die gebeld 

kunnen worden door de medewerker van de meldkamer. Deze contactpersonen 

moeten de sleutel van uw woning hebben en altijd telefonisch bereikbaar zijn. U 

betaalt éénmalige aansluitkosten van de apparatuur en de maandelijkse kosten 

van de huur van de apparatuur en de aansluiting op de meldkamer. 
 

2. Abonnement Professioneel 

Vindt u het een veiliger idee dat, na uw alarmmelding, een medewerker van 

zorgorganisatie Beweging 3.0 naar u toekomt? In de avond en nacht werken wij 

hiervoor samen met de ambulante dienst van de RAVU (Regionale Ambulance 

Voorziening Utrecht). Zo bent u in geval van nood verzekerd van professionele 

hulp. Na de alarmoproep, is hulp binnen 30 minuten aanwezig. U betaalt 

éénmalige aansluitkosten van de apparatuur, de maandelijkse kosten van 

de huur van de apparatuur, de aan sluiting op de meld kamer en de 

abonnement kosten voor de professionele opvolging. 
 

3. Abonnement Uitsluitend Opvolging 
Het kan zijn dat u al apparatuur voor alarmering hebt, anders dan de apparatuur 

die Leef3.nu gebruikt. U kunt dan kiezen voor een abonnement met alleen 

opvolging. Voorwaarde is wel dat u thuiszorg heeft van Beweging 3.0. U bent dan 

in geval van nood verzekerd van professionele hulp. U betaalt éénmalige 

aansluitkosten en de maandelijkse abonnementskosten voor de professionele 

opvolging. 

 
Sleutelkluis met veiligheidskeurmerk 

Als u kiest voor professionele opvolging door een medewerker van Beweging 3.0 

(abonnement Professioneel en abonnement Uitsluitend Opvolging), dan wordt er 

een sleutelkluis geplaatst. De sleutelkluis is zo groot als een brillenkoker en wordt 

aan uw woning bevestigd. In deze kluis wordt uw huissleutel bewaard. De kluis is 

uitgebreid getest, voldoet aan alle veiligheidsnormen en heeft een officieel 

veiligheidskeurmerk (SKG). 

mailto:personenalarmering@leef3.nl
http://www.beweging3.nl/
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Hoe werkt het? 

Apparatuur 

Er wordt bij u in huis een alarmkastje geplaatst. Bij dit kastje hoort een halsketting 

met een draadloze alarmknop die u altijd bij u moet dragen. In geval van nood 

drukt u op de alarmknop.  

 

Meldkamer 

Wanneer u op de alarmknop heeft gedrukt, heeft u direct een spreek-

luisterverbinding met de meldkamer. Deze is 24 uur per dag, 7 dagen per week 

bereikbaar. De meldkamer schakelt hulp voor u in. 

 

Hulp na alarmering 

De meldkamer weet precies wie ze moeten inschakelen: familie of vrienden 

(mantelzorg) of professionele hulp. Deze keuze heeft u van tevoren gemaakt en 

vastgelegd in een abonnement. 

 

Toegang tot uw huis 

Uw mantelzorgers hebben een sleutel van uw huis. Als u kiest voor een 

professionele opvolging, dan wordt er een sleutelkluis geplaatst. 

 

 

Meer informatie 

Leef3.nu 

Computerstraat 6, 3821 AB Amersfoort 

T 033 - 469 23 23 

personenalarmering@leef3.nu 

www.leef3.nu/personenalarmering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:personenalarmering@leef3.nu
http://www.leef3.nu/personenalarmering
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Tarieven personenalarmering Leef3.nu 

 

Vaste kosten cAlarm Maandelijkse kosten 

cAlarm apparatuur incl. meldkamer 

(24/7) bereikbaarheid via de 

alarmcentrale, service en 

onderhoud van de apparatuur 

€22,50 

Sociale alarmopvolging met 3 

contactpersonen 

Geen extra kosten 

Installatiekosten (eenmalig) €59,50 

 

Professionele alarmopvolging  Maandelijkse kosten 

 Niet-leden leden 

Toeslag voor professionele 

alarmopvolging als u gebruik 

maakt van thuiszorg van   

Beweging 3.0 

€18,25 €17,75 

Toeslag voor professionele 

alarmopvolging als u (nog) geen 

gebruik maakt van thuiszorg 

Beweging 3.0 

€23,40 €22,90 

Toegangsoplossing (Clavisio) Eenmalige kosten 

Installatie toegangsoplossing €59,50 

Installatie toegangsoplossing en 

cAlarm 

€94,00 

 

Extra opties 

Extra halszender Per maand €4,95 

Toeslag spoedinstallatie cAlarm Eenmalig extra €59,50* 

*Een spoedinstallatie is alleen mogelijk wanneer de gegevens compleet zijn en na 

telefonisch overleg via 030-692 70 50 

 

Retourneren Eenmalige kosten 

Ophalen cAlarm op locatie €59,50 

Inname cAlarm via retourdoos €23,50 

Ophalen toegangsoplossing op locatie €59,50 

Ophalen cAlarm en toegangsoplossing op locatie €59,50 
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Icare 

Let op: gegevens zijn van 2017 ( 2018 niet ontvangen) 

Contactgegevens: 
Telefoon:     0900 8833 (€ 0,10 cent per minuut) 

Email:       info@icare.nl 

Website:     www.icare.nl 

Telefoon Icare Ledenvereniging:  088-3832000 

Email Icare Ledenvereniging:  service@ledenvereniging.nl 

Website Icare Ledenvereniging:  www.ledenvereniging.nl 

 

Als lid krijgt u producten en diensten gratis, met korting of met extra service. Voor 

iedereen met een zorgbehoefte, maar ook als u geen zorg nodig heeft, is het 

lidmaatschap van de Ledenvereniging heel aantrekkelijk! Een lidmaatschap kost 

slechts € 20,50 per kalenderjaar en biedt voor het hele huishouden toegang tot de 

producten en diensten van de Ledenvereniging. 

 

Wat is Personenalarmering van Icare? 

Met Icare Personenalarmering bent u altijd in staat om hulp van buitenaf in te 

roepen op het moment dat het nodig is. Dag en nacht, vanaf elke plek in uw huis. 

Met één druk op de knop heeft u contact met een verpleegkundige. En als het 

nodig is, is er zo snel mogelijk een verpleegkundige bij u thuis. 
 

Hoe werkt het? 

U krijgt een zender met een alarmknop en een alarmeringsapparaat in huis, dat is 

aangesloten op uw telefoonlijn. De zender draagt u in en om huis en zelfs onder 

de douche. Als u op de knop drukt, belt het alarmeringsapparaat met uw 

telefoonlijn naar de alarmcentrale die 7 dagen per week, 24 uur per dag bemenst 

is door verpleegkundigen. Via de microfoon in het alarmeringsapparaat kunnen 

wij u horen en hoort u ons. Als het nodig is komt er een verpleegkundige van Icare 

naar u toe. 
 

Kosten 

U kunt op twee manieren gebruikmaken van Icare Personenalarmering. 

➢ Met medische indicatie: uw zorgverzekeraar bepaalt in de meeste gevallen 

de leverancier van de apparatuur, op welke alarmcentrale u wordt 

aangesloten en of u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke 

vergoeding. U schakelt Icare dan alleen in voor professionele alarmopvolging. 

Kosten zijn € 6,50 per maand. Mocht u via de verzekeraar het verzoek hebben 

gekregen zelf uw apparatuur te regelen dan kunt u het Totaalpakket 

aanvragen bij Icare. 

➢ Het Totaalpakket: Icare plaatst de apparatuur, zorgt voor onderhoud, regelt 

de aansluiting op Icare Zorgcentrale en verzorgt de professionele 

alarmopvolging (het sturen van een verpleegkundige). Dit pakket kost  

€ 27,38 per maand. 

 

Als u gebruik wilt maken van professionele alarmopvolging, dient u altijd zelf een 

sleutelkluis te kopen. De kluis is nodig, zodat de hulpverlener van Icare bij u naar 

binnen kan als er iets aan de hand is. Deze kluis kunt u kopen via Icare of u kunt 

zelf een kluis kopen. Leden van de Icare Ledenvereniging ontvangen in de Icare 

Medipoint winkels 10% korting op de aanschaf van een sleutelkluis.  

mailto:info@icare.nl
http://www.icare.nl/
mailto:service@ledenvereniging.nl
http://www.ledenvereniging.nl/
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Als lid van de ledenvereniging, krijgt u flinke korting op personenalarmering met 

mantelzorgopvolging. U betaalt: geen aansluitkosten voor de draadloze 

alarmknop, het alarmapparaat en de installatie (normaal kost dit € 69,31) 

€ 16,21 voor het maandabonnement (in plaats van € 18,21) 

 

Stichting Wijkverpleging Veluwe/Eemland 

(voorheen Thuiszorg van Oranje) 

Contactgegevens: 

Telefoon voor Nijkerk: 030-2340000 

Email:    info@wijkverpleging.nl 

Website:    www.wijkverpleging.nl 

NB: Stichting Wijkverpleging heeft geen ledenvereniging. 

 

Alleen voor mensen die thuiszorg ontvangen van Stichting Wijkverpleging is er een 

gratis totaalpakket personenalarmering en opvolging. Uw telefoon wordt dan 

vervangen door een personenalarmering telefoon van Stichting Wijkverpleging. 

Deze telefoon staat in verbinding met de 24-uurs bereikbaarheidsdienst. In nood 

kunt u dan op een knop drukken (aan een ketting om uw nek) zodat er alarm 

wordt geslagen. U wordt dan zo snel mogelijk geholpen door één van de 

verzorgenden. 

Amaris Zorggroep 

Contactgegevens klantcentrum: 

Telefoon: 085-0214040 

Email:  klantcentrum@amaris.nl 

Website:  www.amaris.nl 

NB: Amaris Zorggroep heeft geen ledenvereniging. 

De kosten voor personenalarmering met professionele alarmopvolging zijn 

opgebouwd uit een aantal componenten. 

 

Alarmtoestel 

Als u kiest voor personenalarmering van Amaris, heeft u een alarmtoestel bij u thuis 

nodig. Dit toestel sluiten we aan op onze professionele meldcentrale. In sommige 

aanleun- en seniorenwoningen van Amaris Zorggroep is al een toestel aanwezig.  

Heeft u nog geen alarmtoestel, dan plaatsen we deze bij u thuis. We werken 

hiervoor samen met de leverancier RSVO ( tel. 035-6239900). U krijgt een hals- of 

polsalarm. 

 

Alarmopvolging 

Wilt u dat we iemand informeren na een alarm? Dat kan op twee manieren: 

 

• U geeft een kennis of familielid op. Bij alarm wordt deze contactpersoon 

meteen geïnformeerd via de meldcentrale. 

• U kiest voor professionele alarmopvolging van Amaris. Bij alarm komt er een 

verpleegkundige of verzorgende van Amaris naar u toe. Zij zijn er binnen 30 

minuten. 

 

mailto:info@wijkverpleging.nl
http://www.wijkverpleging.nl/
mailto:klantcentrum@amaris.nl
http://www.amaris.nl/
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Kiest u voor professionele alarmopvolging? Dan is het belangrijk dat we na een 

alarmoproep bij u naar binnen kunnen. Er is dan een sleutelkluisje nodig. In dit 

kluisje worden uw sleutels opgeborgen, ook eventuele sleutels van centrale 

toegangsdeuren. Het kluisje is beveiligd en beschermd tegen vandalisme. 

 

 

Wat kost persoonsalarmering bij Amaris? 

Vergoeding door uw zorgverzekeraar is soms voor alle of een deel van de kosten 

mogelijk. Informeert u zelf even welke kosten vergoed worden. Hieronder leggen 

wij de eenmalige en maandelijkse kosten uit.  

 

U betaalt eenmalig kosten voor het aansluiten van de alarmapparatuur en 

eventueel het plaatsen van het sleutelkastje. Verder betaalt u een maandelijkse 

bijdrage voor de huur van de alarmapparatuur, uw abonnement op de 

alarmcentrale en indien van toepassing de professionele opvolging. 

 

Eenmalige kosten: 

 

• Aansluiten alarmapparatuur:    € 75,- 

• Installatie sleutelkastje:     € 45,- 

• Afsluiten abonnement ( administratiekosten):  € 25,- 

 

Maandelijkse kosten: 

 

• Huur alarmapparatuur en abonnement alarmcentrale  € 18,50 

• Abonnement op professionele alarmopvolging:   € 14,95 

• Abonnement voor 2e persoon profes. opvolging    €   4,95 

• Huur extra hals-of polsalarm      €   3,50 

 

 

Welthuus 

Contactgegevens: 

Telefoon:   038 – 2600043 

Email:    bureau@welthuus.nl 

Website:   www.welthuus.nl 

 

Personenalarmering standaard 

Gloria+ is een praktisch, goed ontworpen, op het stroomnet aangedreven 

personenalarmerings-toestel dat ideaal is voor gebruik bij particulieren. 

Een keuze uit verschillende detectoren kan worden aangesloten. Wanneer het 

alarm wordt doorgegeven via de telefoon geeft Gloria+ informatie met behulp 

van gesynthetiseerde spraak. Deze vormt een uitstekende basis voor een snelle en 

adequate reactie. Een ruime keuze aan accessoires, waaronder radio’s, triggers, 

bedalarmen en deuralarmen kan worden aangesloten op Gloria + om de ideale 

oplossing te creëren voor elke situatie. 

 

Wie komt er wanneer u alarm maakt? 

Bij dit systeem heeft u minimaal drie contactpersonen nodig (buren, familie, 

vrienden) die in geval van nood hulp kunnen bieden. 

mailto:bureau@welthuus.nl
http://www.welthuus.nl/
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Een andere mogelijkheid is dat u kiest voor professionele alarmopvolging. In dat 

geval wordt een verzorgende of verpleegkundige van bijvoorbeeld Icare 

ingeschakeld bij een alarmmelding. U krijgt dan een sleutelkluisje bij uw voordeur. 

 

Tarieven: 

Alarmering inclusief melding naar een meldbank € 16,45 per maand. 

Alarmering exclusief melding naar een meldbank € 9,95 per maand. 

Eenmalige installatiekosten € 75,-. Dit is inclusief voorrijkosten. 

 

Alarmering zonder vaste telefoonlijn 

Naast het standaard alarmeringsapparaat verhuren wij ook het mobiele 

alarmeringsapparaat. Wanneer u niet beschikt over een vaste telefoonlijn kan dit 

een goede oplossing voor u zijn. 

 

Wie komt er wanneer u alarm maakt? 

Bij dit systeem heeft u minimaal drie contactpersonen nodig (buren, familie, 

vrienden) die in geval van nood hulp kunnen bieden. 

Een andere mogelijkheid is dat u kiest voor professionele alarmopvolging. In dat 

geval wordt een verzorgende of verpleegkundige van bijvoorbeeld Icare 

ingeschakeld bij een alarmmelding. U krijgt dan een sleutelkluisje bij uw voordeur. 

 

Tarieven: 

Alarmering inclusief melding naar een meldbank € 33,50 per maand. 

Alarmering exclusief melding naar een meldbank € 27,00 per maand. 

Bovenstaande tarieven zijn inclusief de kosten van de simkaart. 

Eenmalige installatiekosten € 75,-. Dit is inclusief voorrijkosten. 

Of verzendkosten € 25,-. Dit apparaat is eenvoudig zelf te plaatsen en wordt 

geleverd met een handleiding. 

Thuiszorg De GeZusters 
Contactgegevens: 

Telefoon:   033 - 20 66 541 

Email:    info@thuiszorgdegezusters.nl 

Website:   www.thuiszorgdegezusters.nl 

 

Personenalarmering is in overleg beschikbaar voor cliënten van Thuiszorg De 

GeZusters. Er is geen vastgesteld tarief omdat dit tot op heden onderdeel is van 

de totale zorgvraag van de cliënt. 

Buurtzorg Hoevelaken en Buurtzorg Nijkerk 
 

Buurtzorg Hoevelaken adviseert mensen om een personenalarmering via 

eurocross te regelen met familie/vrienden of buren als contactpersoon. 

www.eurocross.nl of 071 36 41 707 voor meer informatie. 

http://www.eurocross.nl/
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Personenalarmering via andere aanbieders 
Naast bovengenoemde plaatselijke aanbieders van personenalarmering in Nijkerk 

zijn er ook mogelijkheden via landelijke aanbieders. Via de zoekfunctie op internet 

kunt u deze vinden.   

Domotica 
Welthuus biedt naast personenalarmering ook een pluskoffer (Domotica) aan. 

 

Wat zit er in de koffer: 
 

Bedmat: Bestaat de kans op dwalen? De 

bedmat ligt op het matras en wordt ingesteld 

met een timer. Is het bed te lang leeg? Dan 

gaat er een signaal naar de meldkamer en kan 

direct hulp gegeven worden. 

Bewegingssensor/dwaaldetectie: Is er kans op 

dwaal- of valgevaar? De bewegingssensor 

geeft het aan als er beweging is buiten een bepaalde zone. Zo kan tijdig hulp 

geboden worden. De sensor kan overal in huis geplaatst worden. 

Mobiele personenalarmering/alarmknop: Zie pagina 8. 

Spoedkluis: Wanneer zorgverleners zelfstandig naar binnen moeten kunnen, kan 

een spoed sleutelkluis een oplossing zijn. Dit is een tijdelijke oplossing totdat een 

permanente sleutelkluis geplaatst is. Of op een andere manier toegang tot de 

woning geregeld is. 

Rookmelder: Een rookmelder is een veilig idee. Deze geeft licht en geluid 

wanneer rook in de woning aanwezig is en is aangesloten op de meldkamer. 

 

Voor meer informatie: 

Stichting Welthuus 

Tel: 038 – 26 000 43  

bureau@welthuus.nl 

www.welthuus.nl 

  

mailto:bureau@welthuus.nl
http://www.welthuus.nl/
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Bijlage: schematisch overzicht personenalarmering  

 Beweging 

3.0 

Icare 

2017!! 

 

Amaris 

 

Welthuus 

 

De andere 

organisaties 

Aanbod     Stichting 

Wijkverpleging 

geeft gratis 

personen-

alarmering 

aan haar 

cliënten. 

 

 

 

Thuiszorg 

De GeZusters 

geeft gratis 

personen-

alarmering 

aan haar 

cliënten. 

 

 

Buurtzorg 

adviseert 

cliënten om 

personen-

alarmering te 

regelen via 

eurocross. 

 

 

 

 

1. Enkel alarmering Ja  Ja Ja 

2. Prof. opvolging Ja Ja Ja Ja 

3. Totaalpakket Ja Ja nvt Ja 

Kosten leden     

1. Enkel alarmering  n.v.t  N.v.t. N.v.t. 

2. Prof. opvolging € 17,75 p.m. €  6,50 N.v.t. N.v.t. 

3. Totaalpakket N.v.t € 27,38 N.v.t. N.v.t. 

Kosten niet-leden     

1. Enkel alarmering  

- Standaard 

- Zonder vaste tel.lijn 

    

€ 9,95 

€ 27,00 

2. Prof. opvolging 

- Standaard 

- Zonder vaste tel.lijn 

€ 18,25 €  6,50 € 14,95  

€ 16,45 

€ 33,50 

3. Totaalpakket N.v.t. € 27,38 Onbekend  

Extra kosten     

1. Enkel alarmering Geen  Geen  

2. Prof. opvolging Geen Geen  Onbekend  

3. Totaalpakket Geen Geen  Onbekend  

Abonnementskosten  €16.21p.m. 

leden 

€ 18,50  

Aansluitkosten     

1. Enkel alarmering 

- Kosten leden 

- Kosten niet-leden 

€ 59,50  

  

€ 69,31 

€ 75,00 € 75,00  

2. Prof. opvolging € 94,00  € 75,00 € 75,00 

3. Totaalpakket   Onbekend  

Verzendkosten bij zelf 

installeren/ aansluiten 

n.v.t.   € 25,00 

Sleutelkluis en kosten     

2. Prof. opvolging Bij totaal-

pakket 

 Zelf 

aanschaffen 

€ 45,00  € 43,00 

3. Totaalpakket Inclusief  Zelf 

aanschaffen 

  

 

Prijswijzigingen voorbehouden, bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op januari 2018! 


