
Gebruik van uw personenalarmeringssysteem 
 
 
Geachte cliënt, 
 
Alarmering 
U kunt in noodsituaties contact maken met de noodhulpcentrale door éénmaal op de halszender te 
drukken of op de rode knop van uw apparaat. Het apparaat gaat vervolgens contact maken met de 
noodhulpcentrale. Geef duidelijk aan wat er met u aan de hand is zodat de noodhulpcentrale voor u 
de juiste hulp in kan schakelen. 
 
De halszender 
Als u uw huis verlaat, laat u de halszender thuis. Leg of hang de halszender op een voor u handige 
plaats. U kunt de halszender bijvoorbeeld aan de kapstok hangen, zodat u hem bij thuiskomst weer 
direct kunt omdoen. 
 
De slaapkamer 
Bij het naar bed gaan legt u de halszender binnen handbereik. Het is belangrijk dat u de halszender af 
doet om te voorkomen dat u tijdens uw slaap per ongeluk verstrikt raakt in het koordje. Bij het 
opstaan, hangt u de halszender altijd weer om de hals. Ook als u ’s nachts naar het toilet gaat. Juist 
bij het opstaan kunt u nog wat slaperig zijn. Even rechtop zitten voordat u uit bed stapt voorkomt 
duizeligheid. 
 
De badkamer 
Bij het douchen en baden kunt u de halszender omhouden. De halszender is waterdicht. Wilt u de 
halszender liever af doen, leg hem dan op een laag krukje neer. Zorg dat u er altijd bij kunt in geval 
van nood, ook als u bent gevallen. 
 
Spreek – luisterverbinding 
Als de medewerker van de noodhulpcentrale na uw alarmoproep uw stem niet kan horen, zal er eerst 
contact met u gezocht worden via de gewone telefoonlijn. Als u de telefoon niet beantwoordt zal er 
iemand naar uw huis gestuurd worden (u kunt bijvoorbeeld in de tuin of badkamer gevallen zijn 
waardoor u niet te horen bent). 
 
Automatische controle apparatuur 
Het alarmtoestel belt uit zichzelf 1 keer per week naar de noodcentrale om te testen of de verbinding 
goed werkt. U merkt hier zelf niets van. De kosten hiervoor ziet u op de specificatie van uw 
telefoonrekening. 
 
Storingen 
Bij storingen van het alarmtoestel belt u ViVa! Ledenservice op telefoonnummer 088 - 995 88 22. 
Buiten kantoortijden belt u 088 - 995 88 44. 
 
Contactpersonen 
Als u alarm maakt, schakelt de noodhulpcentrale de door u opgegeven contactpersonen in. Zorgt u 
daarom altijd dat de noodhulpcentrale over de juiste gegevens van uw contactpersonen beschikt. 
Mocht één van uw contactpersonen langdurig afwezig zijn, geeft u dan aan de noodhulpcentrale door 
welke andere persoon opgeroepen kan worden in geval van nood. Mocht u niet langer over voldoende 
contactpersonen beschikken dan kunt u contact opnemen met ViVa! Ledenservice (088 - 995 88 22), 
zij adviseren u dan over de alarmopvolging. 

 


