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DigiContact
In een notendop

Over DigiContact
DigiContact is begeleiding op afstand via (beeld)bellen. Door op 
eigen initiatief de ondersteuning van DigiContact in te zetten, 
behoudt de gebruiker zijn eigen regie. We vormen door onze 
24/7 bereikbaarheid een stabiel vangnet waardoor de 
zelfredzaamheid wordt vergroot. Zo optimaliseert de gebruiker 
zijn kwaliteit van leven.
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Meer weten? Bel DigiContact: 

0800 - 0830

VOOR WIE IS DIGICONTACT GESCHIKT?

Zowel gebruikers die volledig zelfstandig wonen als mensen die in een meer beschermde 

omgeving verblijven hebben baat bij DigiContact. Het vormt een vangnet waarbij er op ieder 

gewenst moment een professionele begeleider beschikbaar is. DigiContact kan flexibel worden 

ingezet. Afhankelijk van het aantal benodigde contactmomenten wordt een abonnement op 

maat samengesteld. Indien gewenst kan DigiContact in combinatie met ambulante begeleiding 

worden ingezet. 

WAT HOUDT DE ONDERSTEUNING IN?

•  Op ieder moment is een gesprek mogelijk over ieder 

onderwerp 

•  We helpen de gebruiker om zijn gedachten te 

structureren en zelf zijn problemen aan te pakken 

•  We stellen samen doelen op en stimuleren de  

gebruiker om deze stap voor stap te bereiken  

•  We signaleren escalaties in een vroeg stadium en 

schakelen andere hulpverleners in waar nodig

WAT ZIJN DE EFFECTEN?

•  Het werkt de-escalerend en preventief 

•  Het vangnet zorgt voor vermindering van stress 

•  Meer cliënten kunnen zelfstandig wonen

•  Het ontlast begeleiders en mantelzorgers

Moderne tijden vragen om een moderne manier van ondersteuning.  

Via (beeld)bellen helpt DigiContact 24 uur per dag en 7 dagen per week. 

Speciaal voor mensen die zelfstandig wonen en werken, maar soms een 

‘hulplijn’ nodig hebben. DigiContact biedt dat. Dag en nacht. DigiContact 

luistert, kent de situatie en zorgt ervoor dat de gebruiker zelf weer verder 

kan. DigiContact bestaat sinds 2014 en er komen dagelijks nieuwe 

gebruikers bij.

WAT DOEN WE VOOR JE?

Er is dag en nacht een deskundige begeleider beschikbaar die je 

kunt bellen om iets te bespreken waar je mee zit.  

We bieden onder meer ondersteuning bij:

 Dagelijkse structuur

 Relatie en seksualiteit

 Psychische problemen

 Dementie

 Verslaving

 Gezondheid en medicijngebruik

 Opvoeden van je kind(eren)

 Verdrietige gebeurtenissen

 Huishoudboekje

 Postzaken


