
De 24-uurs zorg van morgen.
Samen verbonden voor innovatieve zorg en gezondheidsdiensten.



We delen de zorg.



Voor wie is Centrale24?

We geloven dat we de zorg in Nederland samen beter kunnen maken. Daarom delen we de zorg. 
Met mensen die zorg nodig hebben, die een oogje in het zeil houden voor een ander en met de 
zorgprofessional die 24/7 kwalitatieve aandacht wil bieden. Centrale24 is er voor iedereen.  
Via onze centrale verbinden wij cliënten, mantelzorgers, zorgaanbieders, huisartsen, zieken
huizen en andere zorgprofessionals; er is contact met en tussen iedereen. Zie ons als de 
slimme schakel in de zorg.

Cliënten 
Langer zelfstandig wonen 

We zorgen allemaal het liefst zo 
lang mogelijk voor onszelf en bepalen 
graag zelf wat we wel en niet nodig 
hebben. Met de diensten van 
Centrale24 bieden we meer zelf
standigheid en zekerheid. We zijn 
namelijk altijd dichtbij, maar komen 
alleen in actie wanneer we dat zo 
hebben afgesproken. In geval van 
nood is er direct contact met een 
deskundig centralist en wordt  
er snel de nodige hulp geregeld. 

Een abonnement op onze centrale 
wordt geregeld door de eigen 
zorgaanbieder. We werken al met 
verschillende zorgpartners samen. 
Voor een overzicht kijkt u op 
centrale24.nl. Bellen kan natuurlijk 
ook: 088-5520100.

Mantelzorgers 
Beter aangesloten met de professionals 

Een mantelzorger heeft niet alleen 
een flinke verantwoordelijkheid,  
 

 
maar ook een persoonlijke band  
met diegene waarvoor hij/zij zorgt. 
Prettig om te weten dat er via 
Centrale24 altijd verbinding is.  
Met partner, ouder, kind, vriend  
of buur, maar ook met het juiste 
zorgnetwerk. Vragen worden snel 
beantwoord en er kan beter 
overleg plaats vinden tussen 
verschillende instanties. Zo wordt 
snel de vereiste hulp geregeld als 
dat nodig is.
 
Zorgaanbieders 
Anticiperen op de zorgvraag van morgen 

Samen gehoor geven aan nieuwe 
zorgvragen met ruim baan voor 
nieuwe technologische mogelijk
heden en innovaties. We komen 
graag met zorgaanbieders in actie. 
Alleen samen maken we de zorg 
slimmer, efficiënter en eenvoudiger. 
We nemen net zoveel zaken uit 
handen als nodig, bieden de 
mogelijkheden om de werkdruk  
bij de eigen mensen te verlichten 
en luisteren graag naar wensen  
en knelpunten.

Huisartsen 
Minder druk op de zorgpraktijk
 
Nederland vergrijst en huisartsen 
zien het aandeel ouderen in hun 
patiënten  bestand groeien. Patiënten 
blijven steeds langer thuis wonen en 
daarmee neemt ook de druk op de 
huisartsen praktijk toe. Centrale24 
zorgt voor zelfstandigheid en helpt 
om de stijgende zorgvraag het 
hoofd te bieden.

Gemeenten
WMO goed georganiseerd en geregeld
 
Sinds 2015 zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor jeugdzorg, 
zorg aan langdurig zieken en 
ouderen.  De kwaliteit van zorg 
moet omhoog en de kosten 
verlaagd. Met jarenlange ervaring 
in de zorg, verbindt Centrale24 
verschillende zorgpartijen met 
elkaar. Zo vergroten we samen de 
toegankelijkheid en betrouwbaar
heid van zorg.



Zo zorgen we voor elkaar

We bieden iedere vorm van monitoring. Binnen de muren van de zorgaanbieder  
en bij mensen thuis. Samen bepalen we wat nodig is. Een greep uit onze diensten:

Bereikbaarheid
We zorgen ervoor dat zorgaanbieders 
ook buiten kantooruren bereikbaar 
zijn. Zodat mensen ook ‘s avonds,  
‘s nachts en in het weekend contact 
kunnen opnemen.

We houden van innovatie en techniek. 
We zitten dan ook bovenop de 
nieuwste ontwikkelingen, proberen 
meerdere systemen en luisteren 
goed naar de wensen van onze 
abonnees. Zo worden we elke dag 
een beetje slimmer. Kijk dus 
regelmatig op centrale24.nl  
voor onze meest recente kennis, 
producten en diensten.

Welzijnsmonitoring
Welzijnsmonitoring is een manier 
om het welbevinden van iemand in 
de gaten te houden en kan zowel 
van afstand worden bediend of door 
de cliënt zelf als er iets aan de hand is. 

Persoonsalarmering
Persoonsalarmering is voor veel 
mensen een hele prettige vorm van 
alarmering. De cliënt stelt namelijk 
zelf het alarm in werking, bijvoorbeeld  

 
door op een knop te drukken.  
Een bewegingssensor of rookmelder 
behoren ook tot de mogelijkheden. 
Een veilig idee.

Zorgmonitoring
Zorgmonitoring is een vorm van 
preventieve monitoring, waarbij we 
kunnen volgen welk gedrag iemand 
vertoont. Is er iets abnormaals aan 
de hand, dan grijpen we direct in.

Dwaaldetectie
Bij dwaaldetectie maken we gebruik 
van GPS om de locatie van iemand 
te bepalen. Zo kunnen we verdwalen 
voorkomen en er eventueel voor 
zorgen dat de cliënt weer veilig naar 
huis wordt begeleid. 

Luisterzorg
Valt iemand, roept iemand om hulp? 
Door middel van slimme audiotechniek 
zijn we erbij als het nodig is.

Cameratoezicht
Cameratoezicht een handige  
vorm van alarmering waarbij we 
gebruikmaken van audiovisuele  

 
techniek. Wees niet bang voor 
privacy: we maken goede afspraken 
over wanneer het toezicht start. 
Bijvoorbeeld op geluid of op tijdstip.

Heeft u vragen? Bel 088-5520100 
of mail naar info@centrale24.nl  
om een afspraak te maken.



Zo werken we

De toekomst van de zorg begint vandaag 

De zorg in Nederland verandert. We moeten en kunnen steeds meer zelfstandig, en zorgen 
voor elkaar wordt steeds belangrijker. Dat is spannend, maar het biedt ook kansen. 
Centrale24 zet zich in om de zorg van morgen slimmer, professioneler en eenvoudiger te 
maken. Wij zijn een nieuwe dienstverlener, gespecialiseerd in zorg op afstand. Dat klinkt 
afstandelijk, maar dat is het juist niet. Doordat we altijd een oogje in het zeil kunnen houden, 
zijn we dichterbij dan ooit. We kunnen sneller handelen, beter samenwerken en meer mensen 
helpen. Met de nieuwste technologieën en jarenlange ervaring zijn we er 24 uur per dag. 
Voor mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben, voor diegenen die willen leren hoe 
ze zo goed mogelijk voor anderen zorgen. En ook voor zorgaanbieders bieden we kennis en 
tools om te professionaliseren. Zo maken we ruimte voor de zorg van morgen. 

Centrale24 is een persoonlijke zorgcentrale. We leveren 
verschillende diensten om mensen te ondersteunen. 

Wanneer en hoe Centrale24 wordt ingezet hangt af van  
de vraag van de cliënt. Er is heel veel mogelijk: eerst een 
melding naar kinderen, buurman of beste vriend? Prima. 
Alleen ‘s nachts direct professionele hulp inschakelen? 
Geen probleem. Samen bepalen we met wie er wanneer 
contact wordt gemaakt. Maatwerk, samen goede afspraken 
maken en flexibiliteit vinden wij belangrijk.

Op onze centrale werken zorgmensen. Professionals met 
een zorgopleiding die 24 uur per dag klaarstaan om u te 
helpen. Ze zijn er met een luisterend oor en komen snel  
in actie. Onze centralisten schakelen met mantelzorgers, 
zorgorganisaties en huisartsen. Altijd precies de personen 
en professionals waar de situatie om vraagt.

Wilt u meer informatie 
kijk dan op www.centrale24.nl 

of bel 088-5520100



Bezoekadres:
De Lismortel 31 5612 AR Eindhoven 

Postadres: 
Postbus 6420, 5600 HK Eindhoven

088-5520100 
info@centrale24.nl
www.centrale24.nl

We delen de zorg.

Op centrale24.nl vindt u meer informatie,  
leest u over onze nieuwste producten en  

diensten en krijgt u antwoord op al uw vragen.  
Bel 088-5520100 of mail naar info@centrale24.nl 

 om een afspraak te maken.


