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Zorgcentrum Pennemes

In het hart van Zaanstad ligt Pennemes. Sinds 1677 is onze missie 
het verlenen van zorg aan hulpbehoevenden in de Zaanstreek. Dat 
doen wij door het leveren van dagbesteding, verzorging, verpleging 
en thuiszorg. 

Volledig pakket thuis (VPT)

Het VPT is een mogelijkheid van zorg die valt onder de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) en betekent in een notendop dat 
wij zorg op maat leveren in uw eigen woning. Het omvat 
persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, alarmopvolging, 
maaltijdverzorging, huishoudelijke verzorging en dagbesteding. 
Als u de indicatie heeft ontvangen middels de WLZ, kunt u er 
samen met ons voor kiezen om thuis de zorg te ontvangen die u 
anders in een verzorgingshuis zou krijgen. 

Waarom VPT?
Als u een indicatie heeft voor langdurig verblijf of in aanmerking 
wilt komen voor het Volledig Pakket Thuis (VPT) maar (nog) niet 
wilt verhuizen naar een verzorgingshuis, is het VPT misschien iets 
voor u. Het biedt immers de meeste voordelen van langdurige zorg 
in uw eigen vertrouwde omgeving. In deze brochure zetten wij 
uiteen waar u op kunt rekenen binnen Pennemes. 
Via de website van het CIZ kunt u of uw familie (eventueel met 
hulp van uw huisarts, casemanager DOC-team, Pennemes) een 
WLZ-indicatie aanvragen waardoor u in aanmerking kunt komen 
voor het VPT. In overleg met u wordt het zorgarrangement door 
de verpleegkundige samengesteld, waar mogelijk wordt rekening  
gehouden met persoonlijke wensen en het aantal uren waar u 
recht op heeft binnen uw indicatie. De betrokkenheid van de 
mantelzorger is groter bij een VPT dan bij een intramurale setting. 
Met de mantelzorgers wordt besproken welke ondersteuning zij 
kunnen bieden. Geneeskundige zorg van algemeen medische 
aard, zoals behandeling van een psychiatrische aandoening, 



farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg 
blijven vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De huisarts 
blijft eindverantwoordelijk voor de algemene behandeling

Welke diensten vallen onder het VPT?

Begeleiding en welzijnsactiviteiten
Binnen Pennemes worden veel activiteiten geboden, waar elke 
bewoner zelfstandig gebruik kan maken. Wij kunnen ook in overleg 
met u bespreken hoe wij vorm kunnen geven aan begeleiding. U 
kunt hierbij denken aan: het halen en brengen naar activiteiten 
en het restaurant, ophalen van krant/post, afvoeren van vuilnis 
(wanneer u dit niet zelf kunt), het maken van een wandeling, 
licht huishoudelijk werk (zoals de was opvouwen), een spelletje 
doen of de krant voorlezen of zomaar een kopje koffie met een 
medewerker drinken. Dit alles moet echter wel passen binnen 
uw zorgtijd en de afspraken die met u, uw mantelzorger en de 
verpleegkundige gemaakt zijn.

Verzorging en verpleging
Planbare en nietplanbare verzorging en verpleging wordt verleend 
door het zorgteam van Pennemes. 
Onder planbare verzorging verstaan wij bijvoorbeeld 
ondersteuning bieden bij persoonlijke verzorging, zoals: het 
wassen, douchen en aankleden, 
medicatie aannemen en aanreiken, 
wondbehandeling. 
Onder nietplanbare verzorging 
verstaan wij de mogelijkheid om te 
alarmeren in noodsituaties, 24-uurs 
alarmering en alarmopvolging.

In elke zorgwoning bevindt zich 
een alarmaansluiting, met de 
mogelijkheid om ook een hals/pols alarm te 
huren. Dit betekent dat u 24 uur per dag een 



beroep op ons kunt doen. Hierbij gaan wij ervan uit dat u adequaat 
gebruikt maakt van het alarmeringssysteem. 

Maaltijdvoorziening
Onder maaltijdvoorziening vallen de volgende diensten die door 
de keuken geleverd worden: ontbijtronde, koffie- en theerondes, 
maaltijden in het restaurant of koelvers maaltijden in uw 
appartement (die wij desgewenst in uw magnetron kunnen 
opwarmen) en de avondbroodronde. Bij aanvang van het VPT komt 
een medewerker van de keuken bij u op bezoek om uw wensen 
te bespreken. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met uw voorkeuren of dieetwensen. Indien het dieetpreparaten 
betreffen die vallen onder de Zorgverzekeringswet, dient u deze bij 
uw eigen zorgverzekeraar aan te vragen en te declareren.
In ons restaurant kunt u ook gebruik maken van het inloopontbijt 
en avondbroodje zodat u gezamenlijk de maaltijd gebruikt. 

Dagbestedingsprojecten
De mogelijkheid tot deelname aan de dagbestedingsprojecten 
Pennemes kent drie dagbestedingsprojecten: de Schakel, de 
Uitwijk en de Klaproos waaraan u kunt deelnemen.
Wij vinden het belangrijk om in ons dagbestedingsaanbod 
aan te sluiten op de individuele behoeften. Wij geven ons 
dagbestedingsaanbod dan ook vorm door het zogenaamde 
‘Kleuren Pallet’ aan te bieden, waarbij deelnemers ‘s middags uit 
een aantal verschillende activiteiten kunnen kiezen.
Ook de tijd die u hier doorbrengt gaat uit uw zorgtijd maar omdat 
u met meerdere personen het project bezoekt wordt hier de 
zogenaamde verdeelsleutel toegepast, 1 dagdeel (ochtend of 
middag) staat voor 30 minuten zorgtijd.

Huishoudelijke zorg
Binnen het VPT-tarief zijn de mogelijkheden voor huishoudelijke 
hulp beperkt. Pennemes zorgt ervoor dat uw woning wordt 
schoongemaakt. Hieronder valt minimaal woonkamer, keuken 
en sanitair. Binnen het VPT hanteren wij een normtijd voor 



huishoudelijke verzorging van tweeënhalf uur per week. Als het 
zorgarrangement het toelaat, kan hier naar behoefte van worden 
afgeweken en kijkt de verpleegkundige samen met u naar de 
mogelijkheden.

Facilitair
U huurt zelfstandig een woning bij Parteon, bij gebreken aan 
uw appartement kunt u een beroep op hen doen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor zaken als het vervangen van een lamp e.d.

Verandering, voortgang en evaluatie
Als uw persoonlijke situatie verandert, zal de verpleegkundige 
samen met u kijken waar uw zorgarrangement eventueel 
aangepast moet worden. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan: het 
nodig hebben van meer persoonlijke verzorging of dagbesteding. 
Dit zou kunnen betekenen dat er minder begeleidingstijd overblijft. 
Soms kan er een hogere ZZP worden aangevraagd. Kortom, binnen 
het VPT is in overleg met u veel mogelijk en proberen we rekening 
te houden met uw persoonlijke wensen binnen uw zorgtijd. 

Als blijkt dat het VPT niet langer toereikend is, is het ook mogelijk 
om voor opname in ‘Kleinschalig wonen dementie’ in aanmerking 
te komen indien uw indicatie (ZZP 5, inclusief WZD) dat toe laat.

Eigen bijdrage
Voor het VPT geldt een wettelijk 
vastgestelde, inkomensafhankelijke, 
eigen bijdrage. Omdat u nog thuis 
woont blijft u alle woongerelateerde 
kosten zelf betalen. Soms wilt u een 
aanpassing aan de woning laten doen 
zodat u thuis kunt blijven wonen, dit 
kan door middel van een indicatie 
via de gemeente (WMO loket gem. 
Zaanstad, tel. 14075) geregeld worden.



Bijdrage
In het geval van zorg via een VPT is de lage eigen bijdrage van 
toepassing. U woont immers niet in een zorginstelling en betaalt 
zelf uw woonlasten. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. 
Informatie hierover kunt u opvragen bij het CAK waarbij het 
mogelijk is uw eigen bijdrage te berekenen. Deze informatie kunt u 
vinden op de volgende website https://www.hetcak.nl
In het geval van zorg middels een VPT betaalt u zelf de huur van 
uw appartement. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt 
in aanmerking komen voor huurtoeslag. U kunt dit navragen bij de 
belastingdienst. 

Zorgleveringsovereenkomst
Bij aanvang van het VPT tekent u een zorgleveringsovereenkomst 
met Pennemes. U ontvangt van de verpleegkundige uw 
zorgleveringsovereenkomst die u ondertekent. De verpleegkundige  
informeert u uitgebreid over uw rechten en plichten die onder het 
VPT vallen. 

Extramurale zorg

Activiteitenprogramma
Pennemes biedt tal van activiteiten aan haar bewoners. U 
kunt daar samen met anderen aan deelnemen. Er wordt door 
ons een gevarieerd programma aangeboden waaraan door 
alle geïnteresseerde bewoners van de zorgwoningen kan 
worden deelgenomen, zoals spelmiddag, biljarten, zingen, 
bibliotheek, gymnastiek enz. Voor het complete overzicht van 
maandelijkse activiteiten ontvangt iedere bewoner elke maand de 
activiteitenkrant in de bus. U kunt ook alles over de activiteiten 
lezen op onze website: www.pennemes.nl.
Alle bewoners van de zorgwoningen betalen voor het 
activiteitenprogramma maandelijks een vaste vergoeding. 

Voorzieningen
U kunt gebruik maken van ons restaurant voor de maaltijden. 



Verder zijn er spreekuren van de orthopedie en de bank. 
Verder is er een kapsalon, een pedicure en een winkeltje in het 
zorgcentrum. 
In elke zorgwoning is een alarmkastje aanwezig en de 
mogelijkheid om een hals/pols alarm voor een klein bedrag te 
huren. Wij verstaan hieronder dat u bij calamiteiten en voor 
eerste hulp verlening een beroep op ons kunt doen door op het 
(hals)alarm te drukken. De kosten hiervoor zijn inbegrepen bij de 
servicekosten van Pennemes. 

Persoonlijke verzorging (PV)
Deze zorg omvat het ondersteunen of overnemen van activiteiten 
op het gebied van de persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld hulp bij 
wassen, bij aan- en uitkleden of hulp bij medicatie.

Verpleging (VP)
Verpleging bestaat uit verpleegkundige handelingen die gericht 
zijn op herstel van uw gezondheid of het voorkomen achteruitgang 
van uw ziekte of aandoening. Voorbeelden van verpleging zijn: 
injecteren, katheter inbrengen, wondverzorging, bloeddruk meten.

Ondersteunende begeleiding
In sommige gevallen is het mogelijk middels de indicatie van 
de verpleegkundige gebruik te maken van ondersteunende 
begeleiding. Deze indicatie wordt 
afgegeven op sociale grondslag. 

Indicatie en intakegesprek
Wilt u gebruik maken van een van 
bovenstaande diensten dan kunt u 
hiervoor een afspraak maken via de 
receptie met de verpleegkundige 
van Pennemes. De verpleegkundige 
komt dan bij u op bezoek voor een 
intakegesprek om een indicatie met u te 
bespreken en vast te stellen. De indicatie die 



gesteld wordt valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt 
hiervoor alleen de wettelijk vastgestelde jaarlijkse eigen bijdrage.

Dagbesteding

We willen allemaal graag op een prettige manier leven. Voor 
de meeste mensen betekent dit dat zij graag zo lang mogelijk 
in hun eigen omgeving blijven wonen. Maar alleen wonen kan 
ook moeilijk zijn. Soms is dat omdat het alleen zijn u zwaar valt. 
Misschien heeft u niet iedere dag zin om te koken of kunt u door 
lichamelijke beperkingen niet meer alleen boodschappen doen en 
komt u helemaal niet meer de deur uit.
Begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit dagactiviteiten die de 
deelname aan het dagelijks leven bevorderen en die structuur 
geven aan de dag. Deze begeleiding is in groepsverband. 

In ‘de Uitwijk’ bieden wij opvang voor ouderen met  dementie, 
gedurende vijf dagen per week, in een daar voor bestemde ruimte 
binnen Pennemes.
In ‘De Klaproos’ bieden wij opvang voor ouderen met lichte 
dementie, gedurende 3 dagen per week (ma/woe/vrij) in de 
recreatie ruimte van Pennemes.
In ‘De Schakel’ bieden wij opvang voor ouderen met ernstige 
eenzaamheidsproblematiek en noodzaak tot dag structuur, 
gedurende 5 dagen per week, in een daarvoor bestemde ruimte 
binnen Pennemes. De Schakel  is niet bedoeld voor mensen die 
ernstige geheugenproblemen hebben

Het doel van de dagactiviteiten is:
• het ontlasten van de mantelzorg (bijvoorbeeld partner, 

kinderen)
• het aanbieden van de mogelijkheden tot contacten.
• het in stand houden van de verschillende functies ten aanzien 

van de algemene dagelijkse levensverrichtingen
• het bieden van dagstructuur en geheugentraining



De dagbestedingsprojecten zijn bedoeld voor:
• ouderen die in een isolement dreigen te raken
• de situatie waar mantelzorg en/of professionele eerstelijns 

hulp in onvoldoende mate aanwezig is of helemaal afwezig is
• ouderen die wat betreft de zelfzorg sterk afhankelijk zijn van 

anderen (bijvoorbeeld de partner of kinderen) en voor wie het 
bieden van deze zorg een grote belasting vormt

• ouderen die door middel van dagactiviteiten op verantwoorde 
wijze in de vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen

• overbrugging van een periode tot  plaatsing in een intramurale 
voorziening zoals het zorgcentrum of verpleeghuis.

In dergelijke gevallen bieden deze dagactiviteiten structuur, 
ondersteuning, gezelligheid en ontmoeting met anderen.

Aantal deelnemers
Er nemen per dag maximaal 10 personen deel aan de 
dagactiviteiten. Bij meer aanmeldingen is er een wachtlijst. 

Deelname
Voor deelname aan een dagbestedingsproject heeft u een indicatie 
nodig. Belt u daarvoor met het Sociale Wijkteam dat bij u in de wijk 
actief is. 

Eigen bijdrage
Deelnemers betalen een eigen 
bijdrage aan het CAK als ze gebruik 
maken van de dagbesteding. Deze 
bijdrage is afhankelijk van de 
indicatie via het sociaal wijkteam en 
uw inkomen. Ook vervoer kan via de 
indicatie geregeld worden.

Vervoer
Wanneer u vervoer nodig heeft om naar het  
Pennemes te komen, regelt de receptie van 



Pennemes vervoer voor u van en naar het Pennemes via onze eigen 
taxibusje (ook geschikt voor rolstoelen). 

Openingstijden
De openingstijden zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur. U kunt één of 
meerdere dagen komen, afhankelijk van de indicatie, beschikbare 
ruimte en uw wens. Tijdens feestdagen zijn wij gesloten. 

Programma:
Het programma zal in overleg met activiteitenbegeleider en 
deelnemers afgestemd worden op de persoonlijke wensen en 
mogelijkheden, als ook van de groepswensen en -mogelijkheden. 
In ieder geval worden onderstaande activiteiten geboden: 
• gezamenlijk koffie en thee drinken
• warme maaltijd
• geheugentraining door middel van spel en woord
• activiteiten zoals spel, handvaardigheid, muziek etc.
• gelegenheid tot middagrust 

Als het nodig wordt er geholpen met de persoonlijke verzorging 
zoals bijvoorbeeld toiletgang.

Afwezigheid
Wanneer u op de afgesproken dag niet aanwezig kunt zijn, 
bijvoorbeeld door ziekte, geeft u dit dan diezelfde dag vóór 9.00 
uur door aan de receptie van Pennemes.

Andere activiteiten Pennemes
Naast de genoemde dagactiviteiten kunt u ook gebruik maken van 
ons algemeen activiteitenaanbod op andere momenten in de week 
door middel van de activiteitenpas. 

Huishoudelijke verzorging 

De huishoudelijke hulp bestaat uit het geheel of gedeeltelijk 
overnemen van huishoudelijke werkzaamheden. Naar aanleiding 



van het geïndiceerde profiel door het Sociaal Wijkteam wordt  er 
na een intake gesprek met de medewerker van zorgbemiddeling 
door de planning afspraken met u gemaakt over het tijdstip 
dat de huishoudelijke hulp wordt geboden. Wij streven er naar 
zoveel mogelijk een vaste medewerker op een vast tijdstip in te 
zetten die samen met u afspraken maakt over de te verrichten 
werkzaamheden. Een indicatie hiervoor is aan te vragen via het 
Sociaal Wijkteam dat in uw wijk actief is.
Voor deelname aan dagbesteding en het krijgen van hulp bij het 
huishoudelijk werk betaalt u een inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage aan het CAK. U vindt meer informatie op de website: www.
hetcak.nl 

Wijkzorg: Verzorging en Verpleging

Verzorging en verpleging thuis is gericht op herstel van uw 
gezondheid, of voorkomt verergering van uw ziekte of aandoening. 
Wijkzorg Pennemes biedt u deskundige zorg bij tal van zaken. De 
Wijkzorg biedt hulp bij verpleging zoals wondverzorging, het geven 
van injecties en het zwachtelen van de benen. Ook bieden wij hulp 
bij de persoonlijke verzorging zoals hulp bij het wassen/aankleden, 
hulp bij het douchen of hulp bij het klaarzetten en toedienen van 
medicatie.  

Hoe krijgt u zorg?
De gezondheidszorg in Nederland is 
zodanig georganiseerd dat iedereen 
recht heeft op thuiszorg, mits u daar 
een indicatie voor heeft. U kunt zelf 
de zorg aanvragen, maar ook een 
familielid, mantelzorger of huisarts. 
De zorg kan worden aangevraagd 
bij onze wijkverpleegkundige. U 
kunt in contact komen met de 
wijkverpleegkundige door te bellen met de 
receptie van Pennemes.



De verpleegkundige komt dan bij u op bezoek voor een 
intakegesprek om een indicatie met u te bespreken en 
vast te stellen. De indicatie die gesteld wordt valt onder de 
Zorgverzekeringswet. U betaalt hiervoor alleen de wettelijk 
vastgestelde jaarlijkse eigen bijdrage.

Vertrouwd en dichtbij
Binnen Wijkzorg Pennemes hebben onze cliënten een 
contactverzorgende. Een contactverzorgende is één van onze 
medewerkers waar u uw vragen kunt stellen en bij wie u terecht 
kunt als u tegen problemen aan loopt bij de persoonlijke 
verzorging of verpleging. De zorg wordt verleend door ons 
wijkteam. Zij kijken naar uw persoonlijke situatie om de zorg zo 
goed mogelijk af te stemmen op uw wensen. 

Professioneel en verantwoord
U kunt er op vertrouwen dat de zorg en diensten door onze 
medewerkers professioneel en verantwoord worden verleend. 
Wijkzorg Pennemes houdt zich aan de wetten en regels 
die de overheid en andere instanties aan ons werk hebben 
gesteld. Dit komt onder meer tot uiting in behaalde landelijke 
kwaliteitskeurmerken. Deze certificaten geven aan dat wij voldoen 
aan alle voorwaarden om u optimale en verantwoorde zorg te 
kunnen leveren.

Veilig thuis wonen met alarmopvolging

U wilt graag in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, of u 
nu jong of oud bent. Maar wat als u iets overkomt? 
Meestal is er familie of zijn er buren die u kunnen helpen. Soms 
kan dat niet en dan is het fijn om te weten dat u een beroep kunt 
doen op alarmopvolging van Pennemes.

Alarmsysteem
De eerste stap naar zekerheid en veiligheid is aansluiting zoeken 
bij een alarmcentrale. Misschien heeft u al een alarmsysteem in 



uw woning, of denkt u er over om een alarmsysteem te gaan huren 
of kopen. Wanneer u een alarmsysteem heeft, kunt u alarm slaan 
wanneer u bijvoorbeeld onwel wordt of gevallen bent. Via uw 
aansluiting maakt u met één druk op een knop, contact met een 
alarmcentrale. Pennemes zelf biedt geen alarmsystemen, maar u 
kunt dat aanvragen bij uw zorgverzekeraar. 
Soms komt de  huur van de alarmeringsapparatuur in aanmerking 
voor vergoeding via uw zorgverzekeraar. Wanneer u telefonisch 
contact zoekt met uw zorgverzekeraar hoort u direct of de huur 
van de apparatuur vergoed wordt.  
Krijgt u de apparatuur niet vergoed van uw zorgverzekeraar, dan 
kunt u zelf bijvoorbeeld bij ATA alarmeringsapparatuur aanvragen. 
Van hen hoort u dan wat de kosten daarvoor zijn.

Professionele hulp na een alarmoproep
De tweede stap waarmee u de alarmoproep goed regelt,  is een 
abonnement op professionele hulp na een alarmoproep. Dit geeft 
u de zekerheid dat uw alarmoproep wordt opgevolgd door een 
professionele verzorgende. De personenalarmering staat dag en 
nacht voor u klaar. Met Personenalarmering van Pennemes weet 
u zeker dat er snel deskundige hulp komt  en dat leeft toch een 
stuk prettiger, geruster en veiliger.  Wanneer u alarmeert, stuurt 
de alarmcentrale iemand van Pennemes als dat nodig is (overdag 
en ’s avonds) of de nachtverpleegkundige van Evean (’s nachts), 
die zo snel mogelijk komt kijken en 
handelen. De verzorgende haalt eerst 
de sleutel van uw woning uit het 
kastje in Pennemes, gaat dan naar het 
adres toe van waar uit gealarmeerd 
is en kan meteen beoordelen of er 
sprake is van een noodsituatie of u 
hulp nodig heeft van een arts, of er 
een ambulance moet komen of dat 
door de verzorgende zelf de nodige 
assistentie verleend kan worden. Zorgt u 
daarom ook voor een goede verbandtrommel. 



Eventueel kan de verzorgende ook familie bellen of andere 
mantelzorgers waarschuwen. 
U kunt alleen een abonnement op Personenalarmering nemen als 
u óók een alarmsysteem in uw woning hebt, maar dat spreekt voor 
zich. 

Voor professionele hulp na een alarmering heeft Pennemes altijd 
diverse gegevens en formulieren plus sleutels van u nodig, om in 
geval van alarmering snel en goed te kunnen handelen. Wij zenden 
u desgevraagd alle papieren toe.

Pennemes biedt u de volgende twee  vormen van professionele 
alarmopvolging:

Sociale opvolging 
Sociale opvolging betekent dat u geen indicatie heeft voor 
verzorging vanuit Pennemes. U kunt op eigen gelegenheid 
kiezen voor een abonnement op alarmopvolging bij Pennemes. U 
betaalt daarvoor aan Pennemes een vast bedrag per maand per 
automatische incasso. Zodra u daadwerkelijk hulp inroept, betaalt 
u daarnaast een vast bedrag per half uur. Voor de exacte kosten 
kunt u contact opnemen met Pennemes. 

Alarmering via uw indicatie 
Heeft u al persoonlijke verzorging of verpleging van Pennemes 
en u alarmeert? Dan wordt de tijd dat de verzorgende bij u is na 
alarmering onder uw indicatie weggeschreven, als daar nog ruimte 
voor is. Meestal merkt u hier niets van, omdat deze tijden vaak 
vallen binnen uw vastgestelde eigen bijdrage. U moet uiteraard 
ook wel een abonnement bij Pennemes hebben voor professionele 
hulp van een verzorgende bij alarmering. 
Dus: ontvangt u al Persoonlijke verzorging of verpleging 
van Pennemes en u alarmeert, betaalt u behalve de 
abonnementskosten en de eventuele huur van de apparatuur, in 
dit geval niets meer. Op voorwaarde dat u in uw indicatie hier nog 
ruimte voor heeft, anders ontvangt u voor de verleende hulp ook 



een factuur.
Hoe werkt het?
Wanneer u alarmeert,  wordt via uw telefoon automatisch 
het nummer van de alarmcentrale gekozen,  waarbij  u 
bent aangesloten. U komt  in gesprek met iemand van die 
alarmcentrale; zij nemen uw boodschap aan en melden deze aan 
de verzorging en een verzorgende komt zo spoedig mogelijk naar u 
toe. Als u niet kunt antwoorden op de vraag van de alarmcentrale 
wat er aan de hand is, komt er natuurlijk ook altijd iemand van 
de verzorging naar u toe. Deze zal er alles aan doen om, nadat 
u gealarmeerd heeft, binnen 20 minuten bij u te zijn nadat uw 
huissleutel uit het sleutelkastje in het Pennemes is opgehaald. De 
verzorgende schat de situatie meteen in, helpt u wanneer dat kan 
en zal zo nodig hulpdiensten en/of familie inschakelen.

Voorwaarden
• U bent aangesloten op een alarmeringssysteem
• Er zijn afspraken gemaakt over uw sleutel. 
• Ingevuld gegevensformulier is in ons bezit
• Betaling via automatische incasso is geregeld
• Binnen 20 minuten bereikbaar vanuit Pennemes
• Analoge telefoonaansluiting  van KPN (voor alarmcentrale 

Eurocross) of analoog én digitaal van UPC/Tele2 (voor 
alarmcentrale van ATA bv.)

Uitzonderingen op deze voorwaarden 
zijn altijd bespreekbaar, mogelijk 
vinden we een oplossing! Voor vragen 
kunt u met ons bellen. 



Bloemgracht 95
1502 WB  Zaandam
E: info@pennemes.nl 
T: (075) 650 41 10

Innovatief Pennemes

Pennemes heeft een aantal innovatieve projecten opgestart samen 
met milieu- en natuurorganisaties en academische partners. 
De projecten dragen bij aan het welbevinden van cliënten en 
medewerkers en aan de lokale leefomgeving. Doel is dat de 
traditionele inrichting van het zorgproces omslaat naar het nieuwe 
denken. Daarin is de zorg als product nog steeds belangrijk maar 
het gaat ook om de behoefte van de cliënt en die kan op een 
geheel ander terrein liggen. 
Pennemes hecht veel waarde aan een gezonde leefomgeving, 
waarbij gedacht moet worden aan schone lucht, genoeg licht, 
planten, dieren en ruimte voor welzijn.
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