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Personenalarmering

Met personenalarmering zorgt u voor een veilig gevoel bij uw 
klanten: thuis, onderweg en in uw woonzorglocaties. Bij nood 
schakelt NAAST direct passende hulp in van mantelzorgers 
of zorgmedewerkers. In deze brochure leest u meer over de 
werkwijze, de mogelijkheden, de garanties en de implementatie 
van personenalarmering. Heeft u na het lezen nog verdere 
vragen? Wij geven graag een toelichting, telefonisch of tijdens 
een afspraak.
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De personenalarmering van NAAST

Met personenalarmering ontvangt 
uw klant een apparaat met een 
alarmknop. Is er iets aan de hand, 
dan heeft hij met één druk op de 
knop contact met een medewerker 
van NAAST. Waar nodig schakelen 
we direct passende ondersteuning 
in. Soms volstaat het om iemand 
gerust te stellen, soms nemen we 
contact op met een mantelzorger, 
een medewerker van uw organisatie 
of de huisarts. Een enkele keer bellen 
we 112. 

Vrijwel elke zorgorganisatie wil 
personenalarmering aan klanten 
kunnen aanbieden. Vaak is het een 
eerste vorm van ondersteuning aan 
mensen die later ook andere zorg 
nodig hebben. Dat maakt het extra 
belangrijk dat uw klanten goede 
ervaringen met personenalarmering 
hebben. Bij NAAST weet u zeker dat 
alarmoproepen 24 uur per dag snel 
worden beantwoord en professioneel 
en prettig worden behandeld. Onze 
verzorgenden en verpleegkundigen 
zijn getraind volgens erkende 
methodieken en nemen dagelijks 
honderden alarmmeldingen aan.  
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Van alarm naar actie
Als een alarmoproep binnenkomt, volgen we altijd een aantal vaste 
stappen:

Contact leggen
De eerste vraag is: reageert de klant via de spreek-luisterverbinding? 
Zo niet, dan belt onze verzorgende of verpleegkundige het bij 
ons bekende nummer. Als we daarop ook geen contact krijgen, 
schakelen we direct hulpverleners in.

De hulpvraag analyseren
In het gesprek met de klant luisteren we goed en vragen we door. We 
doen er alles aan om er echt achter te komen wat er speelt en om de 
klant gerust te stellen. Daarbij combineren we professionaliteit met 
een warme en persoonlijke benadering. Onze medewerkers beseffen 
dat ouderen vaak wat meer tijd nodig hebben. 

Als we vermoeden dat er medische hulp nodig is, volgen we de 
ABCDE-methodiek. Dat wil zeggen dat we altijd eerst naar de 
belangrijkste, vitale functies vragen. Vervolgens lopen we andere 
onderwerpen af, zodat we zeker weten dat we niets missen.

Vervolgactie bepalen
Op basis van het gesprek met de klant bepalen we of een 
vervolgactie nodig is. Als dat zo is, bellen wij mantelzorgers en/of 
zorgmedewerkers van uw organisatie. Bij elke klant kunt u aangeven 
wie wij in welke volgorde moeten bellen.

Spoedgeval 
Als snel duidelijk is dat de situatie ernstig is, bellen wij direct 
112 en/of de huisarts. In dat geval brengen we ook altijd een 
mantelzorger of een zorgmedewerker van uw organisatie op de 
hoogte.
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Contact met zorgverleners
Voor de overdacht naar andere zorgverleners gebruiken we de 
SBAR-methodiek. Het onderscheid tussen situatie (S), achtergrond 
(B), beoordeling (A) en aanbeveling (R) zorgt voor snelle en 
eenduidige communicatie. De overdracht naar zorgverleners vindt 
altijd plaats onder verantwoordelijkheid van een verpleegkundige 
van NAAST.

Afronden
Is uw klant ernstig verwond of in paniek? Dan blijven we aan de 
lijn totdat er iemand bij de klant aanwezig is. Als dat niet nodig is, 
benadrukken we aan het eind van het gesprek dat uw klant altijd 
opnieuw kan alarmeren als het te lang duurt voordat er hulp komt.

Meneer De Ruyter (89) 
‘Een paar weken geleden werd ik ’s nachts opeens heel 
benauwd wakker. Het voelde alsof er een olifant op mijn 
borst stond en de pijn straalde uit naar mijn linkerarm. 
Ik dacht werkelijk dat ik een hartaanval kreeg. Gelukkig 
had ik mijn alarm naast me liggen. De zuster van de 
personenalarmering was erg vriendelijk. Met een kalme stem 
stelde ze allemaal vragen over wat ik voelde. Vervolgens zei 
ze dat ze een ambulance ging laten bellen en ook mijn zoon 
zou waarschuwen. Maar ik wilde niet dat ze zou ophangen, 
dus vroeg ze iemand anders om mijn zoon te bellen. Zelf 
bleef ze aan de lijn tot de ambulance zou komen. Dat was 
fijn. De benauwdheid werd ook wat minder nu ik me rustiger 
voelde. Gelukkig bleek het in het ziekenhuis mee te vallen en 
mocht ik na één nacht weer naar huis.’
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Dit is NAAST Zorg op afstand. Heel dichtbij.

Medisch service centrum NAAST 
biedt betrouwbare, professionele en 
warme zorg op afstand. 24 uur per 
dag, 7 dagen per week staan ervaren 
en betrokken zorgmedewerkers 
paraat. NAAST zet moderne 
technieken slim in om uw organisatie 
en klanten te ondersteunen. Wij 
werken dagelijks voor organisaties in 
heel Nederland. 

NAAST bestaat uit een zorgcentrale 
van waaruit we zorg op afstand 
bieden, en een speciaal team 
zorgvernieuwing. In dit team werken 
professionals met jarenlange ervaring 
op het gebied van zorg op afstand, 
innovatie en procesveranderingen. 
Daardoor kunnen we organisaties 
goed adviseren over een breed 
scala aan e-health diensten, en ze 
begeleiden bij de implementatie. 
Met onze innovaties sluiten we aan 
bij de nieuwste ontwikkelingen rond 
zorg en technologie. Daarbij stellen 
we de veiligheid, zelfstandigheid en 
vrijheid van klanten voorop.  

www.naast.je – info@naast.je 
0314 35 68 68 
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Kwaliteit
De NAAST-medewerkers die de alarmmeldingen aannemen, 
zijn verzorgende niveau 3 of verpleegkundige niveau 4 of 5. De 
alarmoproepen worden altijd (24/7) onder supervisie van een 
verpleegkundige behandeld. NAAST besteedt veel aandacht aan 
gestandaardiseerde, erkende methoden, zoals ABCDE en SBAR. 
Medewerkers worden hierin getraind en krijgen regelmatig 
bijscholing. 

NAAST heeft het belangrijkste keurmerk op het gebied van 
personenalarmering behaald: WDTM-QAEH. Wij voldoen bovendien 
aan alle andere relevante kwaliteitseisen en zijn gecertificeerd 
volgens de relevante normeringen, zoals NEN en ISO. Wij werken 
conform de zorgprotocollen van Vilans.

Klanten beoordelen NAAST gemiddeld met het cijfer: 8,6

Jasmine (38), wijkverpleegkundige
‘Een klant van mij, een oudere mevrouw, spuit thuis zelf haar 
insuline. Ze kan dat heel goed, maar had nu per ongeluk te 
veel gespoten. Ze was in paniek en had gealarmeerd. Een 
verpleegkundige van NAAST belde mij. Ze had vroeger zelf 
ook in de wijk gewerkt en was heel rustig. Ze had mijn klant 
al gevraagd om haar bloedsuikerwaarde te meten, zoete 
limonade te drinken en een boterham te eten. Wij hoefden 
alleen controles voor de bloedglucose in te plannen. Binnen 
twee minuten wist ik alles wat ik moest weten en kon ik aan 
de slag met de planning: erg prettig.’ 

8,6
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Snelheid
De omstandigheden waaronder mensen alarmeren lopen erg uiteen. 
Soms is er een spoedgeval waarin binnen zo kort mogelijke tijd 
professionele hulp moet worden geboden. Daarom is het belangrijk 
dat de alarmoproepen altijd snel worden aangenomen. NAAST 
voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen voor het WDTM-QAEH 
keurmerk.

Altijd bereikbaar
Als u gebruikmaakt van personenalarmering wilt u uiteraard dat 
klanten altijd een alarmoproep kunnen doen. NAAST heeft een 
uitgebreide noodprocedure om ervoor te zorgen dat dat ook in 
extreme uitzonderingsgevallen zo is. Bijvoorbeeld bij telefonie-, 
stroom- en netwerkstoringen, of bij onderhoud aan het netwerk. 
Wij kunnen dan uitwijken naar een ander pand, overschakelen op 
laptops en gebruikmaken van reserveservers en van noodstroom uit 
accu’s. In het document Noodprocedure NAAST, kunt u meer lezen 
over deze procedure. 

Alarmeringsapparaten
Er zijn verschillende aanbieders van apparaten voor 
personenalarmering. Als u nog niet gebruikmaakt van 
personenalarmering, kiest u een van de aanbieders en sluit u 
daarmee een contract af. NAAST adviseert u hierbij graag. In 
samenwerking met uw aanbieder kunnen wij ook de dienstverlening 
rondom de apparatuur (onder meer levering, installatie en 
onderhoud) verzorgen.

Omdat NAAST nauw samenwerkt met de aanbieders van 
apparatuur sluiten de apparaten voor personenalarmering goed 
aan op de database van NAAST. Hierdoor zien medewerkers 
altijd direct de juiste gegevens bij een oproep. Ook zorgt deze 
samenwerking voor een korte doorlooptijd bij de implementatie 
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van personenalarmering, en bij de verwerking van de gegevens van 
nieuwe klanten. 

Op de hoogte
Elke maand ontvangt u een overzicht met alle belangrijke gegevens 
over de personenalarmering. 

Wij nemen ook contact met u op bij ongewone alarmoproepen. 
Ook als een klant vaak alarmeert in situaties waarin dit niet nodig 
is, brengen wij u daarvan op de hoogte. Dit is namelijk soms een 
signaal dat de klant niet meer op dezelfde manier veilig thuis kan 
blijven wonen. We informeren u graag over andere vormen van zorg 
op afstand, zoals videomonitoring en beeldbellen, die in zo’n geval 
uitkomst kunnen bieden. 

Acute problemen met de alarmapparatuur melden wij direct. 
Zo’n probleem kan bijvoorbeeld een batterijstoring zijn, waarbij de 
batterij vervangen moet worden. 
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Korte lijnen
Bij NAAST heeft u één vaste contactpersoon bij wie u met al uw 
vragen over de personenalarmering terechtkunt. Zelf wijst uw 
organisatie ook één contactpersoon aan die verantwoordelijk 
is voor de personenalarmering. Zo blijven de lijnen kort. 
Deze contactpersoon is onder meer het aanspreekpunt bij 
ongebruikelijke situaties, zoals een veranderende situatie bij 
een klant, een incident of een storing. Ook communiceert 
hij met medewerkers en geeft veranderingen van klanten 
door aan NAAST. Als u kiest voor een splitlicentie voert uw 
contactpersoon deze gegevens zelf in de database in. Bij de 
implementatie heeft de contactpersoon ook een belangrijke rol. 

Implementatie
Personenalarmering kunt u binnen een aantal weken 
implementeren. NAAST helpt u om dat zorgvuldig te doen. De 
eerste stap daarbij is een gesprek over de werkwijzen en processen 
binnen uw organisatie. We bespreken passende procedures en de 
eventuele technische aanpassingen die nodig zijn om uw apparatuur 
en software geschikt te maken voor de personenalarmering van 
NAAST. Ook gaan we in op verantwoordelijkheden, de vertrouwelijke 
omgang met persoonlijke gegevens en aansprakelijkheden. 

De volgende stap is het daadwerkelijk aansluiten en testen van 
de benodigde apparatuur bij alle klanten die gebruik gaan maken 
van personenalarmering. Klanten die al bestaande apparaten voor 
personenalarmering hebben, worden aangesloten op het systeem 
en de database van NAAST. Soms is de bestaande apparatuur 
verouderd en niet meer betrouwbaar. In dat geval is een nieuwe 
aansluiting noodzakelijk. 
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Jacqueline (39), afdelingsmanager
‘In onze zorgorganisatie merkten we de afgelopen jaren 
dat het moelijker werd om het overzicht te krijgen. Door 
alle veranderingen, de ketensamenwerking en het grotere 
aantal leveranciers zijn er veel verschillende inkomsten, 
uitgaven, volumes en uren bijgekomen. Gelukkig is er ook 
steeds meer software beschikbaar die helpt om in control 
te blijven. De splitlicentie voor personenalarmering is daar 
een goed voorbeeld van. Wij hoeven deze dienst nu niet zelf 
te verzorgen, maar houden wel honderd procent de regie. 
In het begin heb ik vaak rapportages uitgedraaid om grip te 
krijgen op de volumes. Ik koppel ook regelmatig terug aan 
teams als ik zie dat iemand een opvallende alarmering heeft 
gedaan.’

Jaarlijkse evaluatie
De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. Op basis daarvan 
doen we waar nodig aanpassingen, bijvoorbeeld aan de protocollen 
of de werkafspraken.
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Interesse?

Bent u benieuwd wat NAAST voor uw organisatie kan betekenen? 
Neem dan contact op met een van onze adviseurs:

0314 35 68 68
info@naast.je
www.naast.je

Boterstraat 2
7051 DA Varsseveld
Postbus 123
7050 AC Varsseveld

Februari 2020




