Zorg TV

Wat is Zorg TV?

Comfortabel en veilig thuis in eigen huis

Met Zorg TV kunt u via een directe
beeldverbinding op ieder gewenst moment
contact maken met een verpleegkundige op
onze zorgcentrale. Een veilig idee. Ook
contact met uw familie, vrienden en
kennissen via uw eigen TV is mogelijk met
Zorg TV.

Zelfstandig wonen
Natuurlijk wilt u graag zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen in uw eigen
vertrouwde omgeving. U wilt ook de
zekerheid hebben dat u hulp krijgt op het
moment dat u die nodig heeft. En dat kan.
Proteion Thuis biedt, 24 uur per dag, zorg via
de televisie. Met één druk op de knop kunt u
in uw eigen huis direct een verpleegkundige
zien en spreken. Zij kan zo uw vraag direct en
deskundig beantwoorden.
In deze folder vindt u informatie over deze
nieuwe zorgdienst. U leest wat we met Zorg
TV bedoelen. Verder leest u over de
apparatuur waarmee u een oproep kunt doen
en hoe een verpleegkundige van Proteion
Thuis u na een oproep te woord staat.

Mocht het nodig zijn dat er iemand bij u
langskomt, dan schakelt de
verpleegkundige die persoon in. Dit kan een
huisarts of andere hulpverlener zijn, maar
ook een familielid van u.

Tevens kunt u bij een calamiteit
(bijvoorbeeld bij een valpartij) met
behulp van een druk op de knop van de
halszender een hulpoproep plaatsen.

Voor wie is Zorg TV bestemd?
Zorg TV is bestemd voor cliënten van
Proteion Thuis die nog zelfstandig willen
blijven wonen in de eigen vertrouwde
omgeving. Voor Zorg TV is een indicatie
voor verzorging, verpleging of
ondersteunende begeleiding nodig.

Wat zijn de kosten?
Hoe werkt Zorg TV?
Met behulp van uw afstandsbediening en
televisie in uw huiskamer heeft u direct
(oog)contact met de verpleegkundige. Via
een cameraatje op de televisie kunt u de
verpleegkundige zien en horen. Dat geldt
ook omgekeerd. U kunt er voor kiezen dat
een medewerker op vaste momenten met u
contact opneemt. Bijvoorbeeld om u eraan
te herinneren dat het tijd is om uw medicatie
in te nemen.

Voor de Zorg TV apparatuur hoeft u
niets te betalen. Het enige waar u voor
moet zorgen is dat u een televisie in huis
heeft staan. De rest regelen wij voor u.
U hoeft helemaal niets te doen, wij
installeren de apparatuur en zorgen
ervoor dat u er meteen mee aan de slag
kunt.
U bepaalt natuurlijk altijd zelf wanneer
het contact tot stand komt zodat uw
privacy gewaarborgd blijft.
Voor de zorg die geleverd wordt via Zorg
TV, betaalt u een eigen bijdrage.

Geïnteresseerd?
Bent u na het lezen van deze informatie
geïnteresseerd in Zorg TV of heeft u
vragen?
Neemt u dan contact op met de
Klantenservice van Proteion Thuis, telefoon
088 – 850 00 00.
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