
Veelgestelde vragen Digitale toegang &

persoonsalarmering

Informatie beschikbaar via de vernieuwde website:

https://laurens.nl/veilig-zelfstandig-wonen. Hier is ook het

aanvraagformulier te vinden.

Waarom stapt Laurens Thuiszorg over op het gebruik
van digitale sloten?

Om zorg bij u thuis te verlenen, moeten onze
zorgmedewerkers zelf uw woning binnen kunnen. U heeft
hiervoor de sleutel van uw voordeur bij ons afgegeven. Bij
een alarmoproep dient de medewerker zo snel mogelijk bij
u binnen te kunnen. Dit proces wordt vertraagd doordat de
medewerker eerst de sleutel op moet halen op een locatie.
Bovendien is het systeem met de sleutelkasten zeer
gevoelig voor fouten, hoe erg de medewerkers ook hun
best doen om secuur te werken.

In de nieuwe situatie werken we met slimme sloten. De
medewerker heeft geen mechanische sleutel meer nodig
om bij u binnen te komen in geval van nood. De
medewerker komt immers direct naar u toe wanneer hij of
zij het alarm binnen krijgt. Bovendien is uw voordeur
uitstekend beveiligd met het hoogste keurmerk van het
slot.

Hoe werkt persoonsalarmering?

Wanneer u persoonsalarmering ontvangt met Laurens als professionele opvolger, staat u
er nooit alleen voor. Wanneer u bent gevallen, maar ook bij een ongeval of calamiteit, kunt
u middels de alarmknop de alarmcentrale bereiken. Wanneer nodig wordt de
professionele opvolging van Laurens ingeschakeld. Een medewerker van Laurens komt
dan zo snel mogelijk naar u toe.

Waarom moet ik betalen voor een digitaal slot (en abonnement op
persoonsalarmering)? Wat zijn de kosten per maand?

Zie hiervoor de tarievenlijst.

Voor bestaande cliënten van Laurens persoonsalarmering die overstappen naar een slim
slot, worden de installatiekosten door Laurens vergoed.

De maandelijkse kosten voor het abonnement persoonsalarmering inclusief slim slot is
afhankelijk van eventuele vergoedingen van uw zorgverzekeraar. We raden u aan
hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar en eventueel ook bij andere

https://laurens.nl/veilig-zelfstandig-wonen
https://laurens.nl/media/thuiszorg/persoonsalarmering/laurens_persoonsalarmering_2021_def_tarievenlijst.pdf


zorgverzekeraars als u bereid bent over te stappen.

Kan ik zelf of mijn mantelzorger ook gebruik maken van de app om mijn deur te
openen?

Dit is voor nu helaas nog niet mogelijk. Alleen de medewerkers van Laurens Thuiszorg
maken gebruik van de app om het slot digitaal te openen.

Hoeveel sleutels krijg ik geleverd bij het digitale slot en kan ik deze bij laten maken?

Standaard worden drie stuks mechanische sleutels geleverd bij het digitale slot. Hiermee
kan de deur via de reguliere wijze geopend worden. Wilt u sleutels bijbestellen? Dat kan
op twee manieren:

1. Online via https://noxxa.nl/mechanische-sleutels-bestellen/

2. Bij enkele sleutelshops in de regio. Op dit moment kunt u in ieder geval terecht bij:

Dubson
Tuindersweg 38, Barendrecht
T: 088-7651700
E: verkoop@ dubson.nl

Sleutel en Slotenservice Zwijndrecht
Burgemeester de Bruïnelaan 131A, Zwijndrecht
T: 078-6124342
E: sleutelservice@chello.nl

De Sleutelcentrale Toller B.V.
Goudsesingel 45A, Rotterdam
T: 010-4118217
E: info@sleutelcentrale.nl

U hoeft niet aan CSI Service of Laurens door te geven dat u sleutelt bijbestelt.

Kan het digitale slot op nachtslot?

Aan de binnenkant van de deur kunnen de sleutels niet in het digitale slot geplaatst
worden. Hier zit een schijf die naar binnen gedraaid kan worden, zodat het slot op
nachtslot gaat.

Wie kan er bij mij binnen komen?

Alleen een zorgmedewerker van Laurens die is aangesloten bij uw thuiszorgteam. Hij of zij
meldt zich aan het begin van de dienst aan en kan uw deur openen. Na de dienst vervalt
deze toegang en kan hij of zij niet meer bij u binnen. Voor Laurens is altijd zichtbaar wie
op welk moment bij u binnen is gekomen.

mailto:info@sleutelcentrale.nl


Algemene vragen over de sloten en kluizen:

Wanneer krijg ik mijn slimme slot?

Na uw aanmelding neemt CSI Service contact met u op voor het maken van een afspraak
voor de plaatsing van het slimme slot en de alarmapparatuur.

Hoe gaat de installatie van het slot in zijn werk?

Een monteur van CSI service komt bij u langs om het slot te installeren en (eventueel) een
nieuw alarmkastje te plaatsen. Het oude slot wordt op een veilige plek in het huis bewaard
zodat deze terug geplaatst kan worden wanneer het abonnement op persoonsalarmering
stopt. Dit kan bijvoorbeeld in de meterkast. Wanneer het niet mogelijk is om een digitaal
slot in de deur te plaatsen, plaatst de monteur een digitaal sleutelkastje naast de
voordeur. Deze beslissing wordt ter plaatse genomen door de monteur.

Hoe veilig zijn het slot en de kluis?

De cilinder van het digitale slot heeft een 3-sterren SKG beoordeling. Het kluis heeft een
2-sterren SKG beoordeling.

Op basis waarvan wordt de keuze gebaseerd voor ofwel een digitaal slot ofwel een
kluisje naast de deur?

Het uitgangspunt is het plaatsen van een digitaal slot. Deze optie is namelijk onzichtbaar
vanaf de buitenkant van de woning. Dit is veiliger voor de bewoner(s). Wanneer het niet
mogelijk is om een digitaal slot te plaatsen, zal een kluisje geplaatst worden. Dit wordt
beoordeeld door de monteur tijdens de afspraak voor het plaatsen.

Wat als het digitale slot niet (meer) werkt?

Wanneer het slot niet werkt, kan de zorgmedewerker niet via dit slot naar binnen komen.
Wanneer de zorgmedewerker vermoedt dat u (snel) hulp nodig heeft, zal hij of zij de hulp
inschakelen van de politie en/of brandweer om uw woning te betreden. Kosten die hierbij
gemaakt worden, zijn voor uw rekening. Het is dus belangrijk om tijdig de batterijen van
het slot te vervangen en/of direct een melding te maken wanneer (een vermoeden is dat)
het slot niet meer werkt.

Werking en onderhoud van de sloten:

Hoe werkt het slot?

De cliënt kan op de reguliere wijze de deur openen. Aan de binnenkant van de deur zit
een schijf zodat het slot op nachtslot gedraaid kan worden.



Hoe weet ik dat de batterijen vervangen moeten worden?

Gemiddeld moeten de batterijen van het slot tweemaal per jaar vervangen worden,
afhankelijk van het gebruik. Het slot zal een piep geluid maken en in de app van de
zorgmedewerkers wordt gemeld dat de batterijen bijna leeg zijn. Tijdens de installatie van
het slot, legt de monteur uit hoe de batterijen vervangen moeten worden. Hierbij wordt
geadviseerd om gebruik te maken van Panasonic Industrial Alkaline.

Waarom maakt het slot een pieptoon?

Wanneer de deur geopend wordt of op slot gaat, maakt het slot standaard een pieptoon.
De zorgmedewerker weet hierdoor op welk moment hij/zij de deur open moet duwen.


