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DigiContact, 24/7 ondersteuning via (beeld)bellen

Moderne tijden vragen om een moderne manier 

van ondersteuning. Zowel in de thuissituatie als 

binnen woon-/zorgvormen is een begeleider meestal 

niet 24/7 fysiek beschikbaar voor iedere individuele 

gebruiker. DigiContact zorgt er door middel van 

(beeld)bellen voor dat er toch altijd een ‘hulplijn’ 

aanwezig is. Dag en nacht.  

De professionele begeleiders van DigiContact 

luisteren, kennen de situatie en zorgen ervoor dat 

GH{JHEUXLNHU�QD�KHW�FRQWDFW�]HOI�ZHHU�YHUGHU�NDQ�

De ondersteuning via DigiContact is laag drempelig en 

vertrouwd. Aangesloten gebruikers ervaren een 

gevoel van veiligheid en zelf vertrouwen. Veelal 

neemt de zelfredzaamheid toe, doordat er altijd een 

vangnet aanwezig is. Dit biedt voordelen voor zowel 

de gebruiker als de zorgorganisatie.

Hoe werkt het?

DigiContact levert begeleiding op afstand. Dit doen wij door 

middel van geavanceerde beeldzorgtechnologie en door 

telefonie. Onze beeldzorg-app is zo eenvoudig dat met slechts 

één druk op de knop er rechtstreeks verbinding is met onze 

professio nele begeleiders op alle momenten van de dag en 

QDFKW��(U{LV�HHQ�DSS�YRRU�L26�HQ�YRRU�$QGURLG�DSSDUDWHQ��

waarmee via iedere telefoon of tablet DigiContact te 

EHUHLNHQ�LV��'H{WHFKQLHN�LV�]R�VLPSHO�GDW�NHQQLV��HUYDULQJ�RI�

WUDLQLQJ�QLHW{QRGLJ�LV��'H�WHFKQRORJLH�GLH�'LJL&RQWDFW�

toepast maakt het mogelijk om écht oogcontact met elkaar 

te maken. DigiContact werkt conform alle geldende regel-

JHYLQJ�ELQQHQ�KHW�$9*��3ULYDF\{LV�WH�DOOHQ�WLMGH�JHZDDUERUJG��

Ambulant of intramuraal

DigiContact is in te zetten voor mensen die thuis wonen, 

ambulante ondersteuning krijgen of intramuraal (in een 

instelling) wonen. Wij werken altijd samen met de 

organisatie die achter de voordeur komt. Verslaglegging 

doen wij in hetzelfde dossier zodat er een integraal beeld 

van de zorgvraag ontstaat. De gebruiker hoeft zijn vragen 

dan ook niet opnieuw te stellen.

Profiteer van onze ruime ervaring

DigiContact is gestart in 2014. Wij werken in de GZ, GGZ 

HQ{RXGHUHQ]RUJ��*HEUXLNHUV�YDQ�'LJL&RQWDFW�]LMQ�FOLÆQWHQ��

mantelzorgers en zorgmedewerkers. 

Wij bieden begeleiding op afstand bij alle dagelijkse 

uitdagingen waar onze gebruikers voor staan. Of het nu 

begeleiding bij de dagelijkse structuur is, een gesprek 

RP{LHPDQG�UXVW�WH�ELHGHQ�RI�HHQ�PRJHOLMNKHLG�YRRU�HHQ�

zorgmedewerker om met een andere professional te 

overleggen over een situatie. Ook het verzorgen van een 

algemene bereikbaarheidsdienst voor een locatie of 

organisatie is een mogelijkheid. Meer over ons aanbod 

YLQGW{X�LQ�GH]H�EURFKXUH��

‘Na mijn werkdag kan ik met  
een gerust hart naar huis’

Winnie is ambulant begeleider



Voor wie?

Mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met een verstandelijke beperking hebben soms 

moeite om zich staande te houden in de maatschappij. 

(ONH{GDJ�VWDDQ�]LM�YRRU�XLWGDJLQJHQ�HQ�NXQQHQ�HU�YUDJHQ�

ontstaan. Door inzet van DigiContact hoeven zij deze 

vragen niet uit te stellen. Als zij iets niet begrijpen of als 

het even niet goed gaat, dan kunnen zij meteen bellen. 

'DJ{HQ�QDFKW��2Q]H�EHJHOHLGHUV�OXLVWHUHQ�HQ�NLMNHQ�PHH�

naar de mogelijk heden om de gebruiker weer verder te 

helpen. Hierdoor kunnen escalaties worden voorkomen 

HQ{JURHLW�KHW�]HOI�YHUWURXZHQ�HQ�GH�]HOIUHG]DDPKHLG�YDQ�

GH{JHEUXLNHU��+HW�JHHIW�KHQ�UXVW�RP�WH�ZHWHQ�GDW�HU�DOWLMG�

HHQ{KXOSOLMQ�GLFKWELM�LV��

Mensen met psychische problemen
Psychische problemen kunnen van grote invloed zijn op het 

dagelijks leven. Dit kan een dag- en nachtritme van de 

SHUVRRQ�HQ�GLH�YDQ�]LMQ�RI�KDDU�RPJHYLQJ�ƮLQN�LQ�GH�ZDU�

brengen. DigiContact ondersteunt de gebruikers bij alles 

waar zij in het dagelijks leven mee te maken krijgen.  

Zo kan het bijvoorbeeld lastig zijn om het huishouden te 

organiseren, dag en nacht ritme aan te houden of om werk 

te vinden. Onze begeleiders onder steunen bij het invulling 

geven aan de dag. Daarnaast kijken we samen naar wat er 

voor nodig is om meer structuur in aan te brengen in het 

hoofd van de gebruiker. Zo is het soms mogelijk om de 

klachten te verminderen of zelfs helemaal onder controle 

te krijgen.

Mensen met een verslaving
DigiContact ondersteunt bij het grip leren krijgen op 

verslaving. Te denken valt aan overmatig gebruik van 

DOFRKRO{RI�GUXJV��RI�HHQ�JRN���VHNV���HHW��RI�JDPHYHUVODYLQJ��

Wanneer iemand helemaal wil stoppen met de verslaving 

NDQ{'LJL&RQWDFW�HHQ�DDQYXOOLQJ�]LMQ�RS�JHVSHFLDOLVHHUGH�

ondersteuning.

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
Als iemand hersenletsel oploopt dan verandert het leven 

YDQ{KHW�HQH�RS�KHW�DQGHUH�PRPHQW�FRPSOHHW��'DW�JHOGW�

niet alleen voor diegene zelf, maar ook voor zijn of haar 

omgeving. Wij helpen de gebruiker en waar nodig ook de 

mantelzorger om met deze veranderingen om te gaan. 

:H{YLQGHQ�KHW�EHODQJULMN�RP�WH�NLMNHQ�QDDU�ZDW�LHPDQG�

QRJ{ZÄO�NDQ�HQ�RQGHUVWHXQHQ�GH�JHEUXLNHU�RP�]RYHHO�

PRJHOLMN�GHHO�WH{QHPHQ�LQ�GH�PDDWVFKDSSLM�HQ�DDQ�KHW�

‘gewone’ dagelijkse leven.

‘Preventieve begeleiding vermindert  
het aantal escalaties’ 

Koen is manager sociaal domein



Mensen met dementie
Er zijn verschillende soorten dementie. Geleidelijk raakt de 

dementerende de grip op zijn leven kwijt; vaardigheden 

JDDQ{YHUORUHQ��LQLWLDWLHI�QHHPW�DI�HQ�GH�HLJHQ�LQQHUOLMNH�

belevingswereld wordt steeds belangrijker. We luisteren 

naar de gebruiker, stellen hem of haar gerust en proberen 

de gebruiker mee te nemen naar het hier en nu. Ook 

bieden we passende ondersteuning bij het verkrijgen van 

RYHU]LFKW�RS{NRUWH�HQ�ZDQQHHU�PRJHOLMN�ODQJHUH�WHUPLMQ��

Mantelzorgers
Wij ondersteunen waar nodig ook de mantelzorgers 

RS{PRPHQWHQ�GDW�]LM�WH�PDNHQ�NULMJHQ�PHW�LQJULMSHQGH�

situaties.  

‘Mijn man is dementerend. Het is moeilijk om  
elke dag een beetje afscheid te nemen van de man  

die je altijd gekend hebt.’
Marie is mantelzorger

Zorgverleners of (andere) familieleden zijn niet altijd 

meteen bereikbaar wanneer zich iets voordoet. Dan is het 

goed om te weten dat ook mantelzorgers kunnen bellen 

met DigiContact. Wij zijn er altijd. Ook al wil je alleen maar 

even je verhaal kwijt.

Zorgmedewerkers
Zorgmedewerkers van aangesloten organisaties kunnen 

24/7 contact opnemen met een professional van 

DigiContact. In ingewikkelde situaties kan het prettig zijn 

om even te sparren met een collega op afstand. Om samen 

te kijken naar de beste oplossing of om je verhaal te doen, 

wanneer een gebeurtenis je heeft geraakt.



Wat levert het op?

DigiContact levert 24 uur per 7 dagen in de week professionele begeleiding. Onze HBO-geschoolde begeleiders staan dag en 

QDFKW�NODDU�RP�GH��]RUJ��YUDJHQ�WH�EHDQWZRRUGHQ��2S�EDVLV�YDQ�RQ]H�HUYDULQJ�PHW�GH�LQ]HW{YDQ�'LJL&RQWDFW�ELM�DQGHUH�

organisaties zien wij de volgende voordelen:

Voordelen voor de gebruiker

  Vragen behoeven niet te worden uitgesteld

  Het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid worden verhoogd door de zekerheid dat er altijd een hulplijn dichtbij is

  Er zijn minder escalaties

  Mantelzorgers voelen zich gesteund, doordat de zorgvrager DigContact kan bellen, maar zij zelf ook contact op kunnen  

nemen voor overleg

  24/7 overlegmogelijkheid voor zorgmedewerkers

Voordelen voor de organisatie

  Verhoging van de productiviteit van medewerkers

  Ondervanging van personeelskrapte door een combinatie DigiContact en zorg achter de voordeur

  Met de inzet van DigiContact wordt voldaan aan de HBO-eisen die worden gesteld  

aan medewerkers

  Verhoging van de kwaliteit van de zorg

  Verlaging van de zorgkosten

Voordelen voor de zorgmedewerker

  Verlaging van de werkdruk

  Verhoging van het werkplezier

  De begeleider kan het werk gemakkelijker loslaten  

in de vrije tijd

‘Door met DigiContact te bellen,
kan ik daarna dingen loslaten’
Pascalle is gebruiker van DigiContact



Licht

Onbeperkt ondersteuning*

1 x per week (on)geplande  ondersteuning

of

dagelijks wekgesprek

of

dagelijkse medicatie herinnering

€ 15,- per week

Waakvlam

24/7 bereikbaar

12 x per jaar ondersteuning

€ 7,50 per week

Regulier

Onbeperkt ondersteuning*

1-3 x per week (on)geplande ondersteuning

en/of

dagelijks wekgesprek

en/of

dagelijkse medicatie herinnering

€ 25,- per week

Specialistisch

Onbeperkt ondersteuning*

1-6 x per week (on)geplande ondersteuning

en/of

dagelijks wekgesprek

en/of

dagelijkse medicatie herinnering

€ 60,- per week

* Fair use policy en prijswijzigingen voorbehouden

Welke samenwerkingsvormen zijn mogelijk?

%LQQHQ�'LJL&RQWDFW�NHQQHQ�ZH�YLHU�VDPHQZHUNLQJVYRUPHQ��6DPHQ�PHW�GH�]RUJLQVWHOOLQJ�NLMNHQ�ZH�ZHONH�YRUP�KHW�EHVW�

aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Het is hierbij mogelijk om in een proefperiode te kijken of de verwachting strookt 

met de realiteit. Passen de abonnementsvormen niet bij de behoefte binnen uw organisatie? Dan is er maatwerk mogelijk.



Bereikbaarheidsdienst

Voor gebruikers die per jaar slechts een enkele keer bellen 

bieden wij een bereikbaarheidsdienst aan. Een eigen 

nummer voor uw organisatie. Op deze manier hoeft u 

JHHQ{HLJHQ�EHUHLNEDDUKHLGVGLHQVW�WH�RUJDQLVHUHQ�HQ�

RQWODVW�X�XZ{PHGHZHUNHUV��'DDUQDDVW�ELHGW�X�XZ�FOLÆQWHQ�

een professionele hulplijn aan wanneer nodig.

De bereikbaarheidsdienst is in te zetten voor vele 

doelgroepen. Wij gaan graag met u in gesprek om samen 

uw behoefte hierin te onderzoeken.

Overleg met een professional

Zo noemen wij onze consultatie- en triagedienst. Ons team 

van ervaren begeleiders staat 24 uur per dag klaar om met 

X�PHH�WH{GHQNHQ��6DPHQ�ZHWHQ�ZH�PHHU�GDQ�DOOHHQ�� 

U kunt bijvoorbeeld als ouder bellen omdat u even niet 

weet hoe u verder moet. Maar ook als professional omdat 

u behoefte heeft aan ruggespraak in een lastige situatie 

ELM{HHQ�JHEUXLNHU�WKXLV��2RN�]LHQ�ZH�GDW�PDQWHO]RUJHUV�

KLHU{JHEUXLN�YDQ�PDNHQ��'RRU�WH�ZHWHQ�GDW�MH�HU�QLHW�DOOHHQ�

voor staat ontlasten wij de omgeving om de zorgvrager 

heen. Zorgvragen beperken zich niet tot kantooruren. 

-XLVW{ZDQQHHU�KHW�PLGGHQ�LQ�GH�QDFKW�HYHQ�ODVWLJ�LV��]LMQ�

ZLM{HU�RP�PHH�WH�GHQNHQ�

‘We hebben afspraken met mensen,  
maar contacten zijn vaak ook ongepland’

Sabine is begeleider bij DigiContact

Ervaringsverhalen

Verschillende mensen hebben hun ervaringen met 

DigiContact met ons gedeeld. Op onze website is een 

aantal interviews en video’s te vinden van gebruikers, 

begeleiders en zorgmanagers. Neem vooral een kijkje 

RS{https://digicontact.nl/ervaringen of scan de 

45{FRGHV�LQ�GH]H�EURFKXUH�
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Over DigiContact
DigiContact biedt 24 uur per dag ondersteuning aan 

iedereen die (soms) een hulplijn nodig heeft. 

Professionele begeleiders staan dag en nacht klaar 

RP{MRX�WH�KHOSHQ��-H{PDDNW�YHUELQGLQJ�PHW�'LJL&RQWDFW�

PHW�ÄÄQ�GUXN�RS�GH�NQRS��9HUYROJHQV�NRPW�HU�HHQ�

professionele begeleider in beeld die jou kan helpen. 

Begeleiding op afstand noemen wij dit. digicontact.nl

Kennismaken?

'LJL&RQWDFW�LV�HHQ�SURIHVVLRQHOH�RUJDQLVDWLH�GLH�PHHU�GDQ�YLMI�MDDU�HUYDULQJ�KHHIW�PHW�EHHOG]RUJ�� 

2Q]H�SURIHVVLRQHOH�EHJHOHLGHUV�]LMQ�JHWUDLQG�RP�EHJHOHLGLQJ�RS�DIVWDQG�WH�NXQQHQ�JHYHQ��'LJL&RQWDFW�LV�RQWVWDDQ�

YDQXLW�6WLFKWLQJ�3KLODGHOSKLD�=RUJ�DOV�DQWZRRUG�RS�GH�YUDJHQ�YDQ�FOLÆQWHQ�HQ�GH�RUJDQLVDWLH��6LQGV�HQNHOH�MDUHQ�

OHYHUW�'LJL&RQWDFW�DOV�]HOIVWDQGLJ�RQGHUGHHO�RRN�PHW�VXFFHV�EHJHOHLGLQJ�RS�DIVWDQG�DDQ�FOLÆQWHQ�YDQ�DQGHUH�

organisaties.

:LM�EUHLGHQ�KHW�DDQWDO�VDPHQZHUNLQJVSDUWQHUV�VWHHGV�YHUGHU�XLW��'DDURP�NRPHQ�ZH�JUDDJ�LQ�FRQWDFW�PHW�SDUWLMHQ�

GLH�LQ]HW�YDQ�'LJL&RQWDFW�RYHUZHJHQ��+HW�LV�PRJHOLMN�RP�HHQ�SUHVHQWDWLH�WH�JHYHQ�HQ�HYHQWXHHO�NDQ�HU�HHQ�

proefperiode afgesproken worden. 

Bel 088 - 100 49 49 of

mail naar DDQYUDJHQ#GLJLFRQWDFW�QO,

dan maken we een afspraak om

de mogelijkheden binnen uw

organisatie te bespreken.


