
Veilig zelfstandig wonen door moderne personenalarmering

Heeft u interesse in cAlarm?

Bestel direct via www.focuscura.nl/calarm of stuur een email 

naar service@focuscura.nl. U kunt ook bellen naar FocusCura op 

werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur op het telefoonnummer 

030 - 692 70 50.

Wat biedt cAlarm u?
Voor een vast bedrag per maand ontvangt u:

• Nieuwste alarmapparatuur met hals- of polszender (Een extra zender 

voor uzelf of uw partner is altijd mogelijk.)

•   Aansluiting op een zorgcentrale die 24/7 beschikbaar is met medisch 

geschoold personeel.

• Keuze uit sociale en professionele opvolging.

• Uit te breiden met extra veiligheidsopties.

• 24/7 onderhoud op afstand & storingsdienst buiten kantooruren om te 

waarborgen dat u altijd hulp kunt inschakelen.

• Persoonlijk contact met onze professionele service-afdeling.

Vakkundige installatie aan huis
Onze installateur komt bij u thuis en geeft u een duidelijke uitleg over 

het gebruik van cAlarm. Wilt u cAlarm liever zelf installeren? Dat kan met 

cAlarm Comfort. U krijgt cAlarm Comfort thuisgestuurd met duidelijke 

instructies en desgewenst deskundige telefonische ondersteuning.

FocusCura helpt mensen langer zelfstandig te blijven. De regie te

houden. Dat doen we door het ontwikkelen van zorginnovaties. Slimme

producten en diensten, waarmee iedereen de zorg kan blijven krijgen

die hij of zij nodig heeft. Inmiddels maken meer dan 130.000 mensen

dagelijks gebruik van onze zorginnovaties.

cAlarm in het kort

Overal in en om huis alarm slaan met één druk op de knop

Via het indrukken van de knop van een halszender

of polszender slaat u direct alarm.

 

Hulp is altijd dichtbij

Gebeurt er iets? Dan schakelt de zorgcentrale hulp in. Dit kunnen 

mensen uit uw eigen omgeving zijn of medewerkers van een 

zorgorganisatie.

 

24/7 controle op afstand of apparatuur het goed doet

We kunnen uw apparatuur eenvoudig op afstand  

instellen en controleren op een correcte werking.

“Ik vind het een heel fijn idee dat ik de zorg kan 
waarschuwen als het nodig is. 

”      

      Mvr. Kievit
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Meer weten of direct bestellen?

Ga naar www.focuscura.nl/calarm

Stuur een e-mail naar: service@focuscura.nl

of bel ons op 030 - 692 70 50

 



Extra hals- of polszender: Als u voor uzelf een extra 

alarmknop wilt. Of als uw partner ook personenalarmering wil. 

Dan heeft u alleen een extra hals- of polszender basis nodig. 

Ook mogelijk in combinatie met cAlarm Start.

Extra veiligheidsopties
cAlarm Comfort is uit te breiden met extra veiligheidsopties:

Vergoeding door zorgverzekeraar

FocusCura heeft een afspraak met alle zorgverzekeraars in Nederland. 

In veel gevallen krijgt u een deel van cAlarm personenalarmering 

vergoed. De vergoeding bestaat meestal uit een deel van de 

maandelijkse kosten voor de huur van het alarmtoestel. Ook 

vergoeden sommige verzekeraars de installatiekosten. Wij adviseren 

daarom navraag te doen bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking 

komt en wat u moet doen om een vergoeding te krijgen. Of kijk op 

www.focuscura.nl/vergoedingen

Als wij een alarmoproep binnen krijgen, dan 
vragen we altijd eerst naar de situatie. Bij 
geen gehoor, gaat er sowieso iemand langs. ”

“

Een alarm dat altijd goed werkt

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden om zelfstandig

thuis te kunnen blijven wonen. Maar hoe en wie waarschuwt

u als er iets aan de hand is? Met cAlarm van FocusCura kunt u

met één druk op de knop alarm slaan. De alarmknop van onze

moderne personenalarmering draagt u zonder dat het opvalt

om uw hals of pols. Het alarm maakt gebruik van de nieuwste

technieken en werkt geheel zelfstandig. Het staat in verbinding

met een professionele zorgcentrale. Bij een noodsituatie stuurt

een hulpverlener op de zorgcentrale direct iemand naar u toe. Dit

kan iemand uit uw eigen omgeving zijn, dit noemen we sociale

opvolging. Indien u aangesloten bent bij een zorgorganisatie, kunt

u ook kiezen voor professionele opvolging. Het type opvolging

dat u kunt kiezen is afhankelijk van uw zorgorganisatie. Een gerust

gevoel. Helemaal als u alleen woont.

Trekkoord met extra alarmknop: Bijvoorbeeld voor in de 

badkamer. Wanneer u aan dit koord trekt, gaat er direct een 

signaal naar een hulpverlener van de zorgcentrale.

Rookmelder: Deze slimme rookmelder geeft bij rook, naast 

een geluidssignaal als waarschuwing, ook een signaal naar 

een hulpverlener. Uw mantelzorger ontvangt dan een SMS 

bericht dat uw rookmelder is afgegaan. 

Goedemorgen sms-service: Dagelijks ontvangen uw 

mantelzorgers een sms-bericht, op basis van beweging in uw 

woning, om te laten weten dat u aan de dag bent begonnen.

het Sieraad: Een fraai vormgegeven elegante halszender, in 

de vorm van een sieraad, met een goudkleurige ketting.

i

cAlarm Start en cAlarm Comfort

U kunt kiezen uit twee varianten personenalarmering, namelijk cAlarm

Start en cAlarm Comfort. Het grootste verschil zit in de diverse

uitbreidingsmogelijkheden met veiligheidsopties. U kunt bij cAlarm Start alleen

kiezen voor de Extra hals-of Polszender. Bij cAlarm Comfort kunt u kiezen voor

alle veiligheidsopties. Een ander verschil zit in de draadloze verbinding met een

SIM-kaart bij cAlarm Comfort, tegenover de bedrade variant van cAlarm Start

die werkt met een vaste internet- en telefoonverbinding. Afhankelijk van uw

abonnement, kunnen er bij het maken van alarmoproepen naar de zorgcentrale,

aanvullende telefoon- en internetkosten gemaakt worden. cAlarm Start en

Comfort hebben hierdoor verschillende tarieven. Kijk voor de actuele prijzen op

www.focuscura.nl


