
DigiContact
Verpleegkundig team op afstand

24/7 medisch advies aan begeleiders
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VOOR WIE IS HET VERPLEEGKUNDIG TEAM BEDOELD?

Het verpleegkundig team adviseert zowel begeleiders die werken binnen een woonlocatie als 

ambulant begeleiders. Tijdens hun werk kunnen er dingen gebeuren waar zij medisch advies bij 

kunnen gebruiken. Het gaat hierbij om cliëntgerelateerde medische vragen. Iedere begeleider 

kan hiervoor een beroep doen op de verpleegkundige van DigiContact, ongeacht het feit of de 

cliënten die zij begeleiden zelf ook DigiContact gebruiken.

Het verpleegkundig team staat naast de zorgmedewerkers om gezamenlijk de best mogelijke 

zorg te bieden voor de cliënten. Het is een laagdrempelige manier om te overleggen over 

medische situaties.

Moderne tijden vragen om een moderne manier van ondersteuning. 

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

DigiContact begeleidt cliënten, maar ondersteunt ook begeleiders in de 

zorg voor cliënten.. 

Deze folder vertelt meer over de mogelijkheid voor begeleiders om medisch 

advies in te winnen bij het verpleegkundig team van DigiContact, dat 24/7 

beschikbaar is. 



Meer weten? 

Bel het verpleegkundig team 

088 - 100 49 99
Of mail naar 

vpk@digicontact.nl

WAT DOEN WE VOOR JE

Het verpleegkundig team is dag en  

nacht beschikbaar om iets te bespreken  

waar je mee zit.

WAT HOUDT DE ONDERSTEUNING IN?

Er kan medisch advies ingewonnen worden 

ter voorbereiding op eventueel contact met 

de medische zorgverleners van de cliënt.  

Denk hier bij aan ondersteuning bij:

•  Medicatie incidenten:

 • vergeten medicatie

 • dubbel gegeven medicatie

 • uit gebraakte medicatie

•  Het wel of niet inschakelen van de huisarts 

bij een cliënt die:

 • ziek geworden is

 • gevallen is

 • een epileptisch insult heeft

 • hoge of een lage bloedsuiker heeft

 • prik-, bijt-, snij- en krab-accidenten 

Ook kunnen wij ondersteunen bij:

•  Palliatieve zorg

•  Wondzorg, acuut en chronisch

•  Huidafwijkingen

Wij ondersteunen bij dubbele medicatie 

controle, overleggen en alle andere cliënt-

gerelateerde medische vragen. 

Samen bespreek je of het nadien nog 

nodig is om alsnog naar een arts te gaan 

of andere vervolgstappen te nemen. 

WAT HOUDT DE ONDERSTEUNING IN?

•  Op ieder moment is een gesprek mogelijk 

over cliëntgerelateerde medische vragen

•  We helpen de begeleider om een goede 

afweging te maken en de juiste medische 

hulp te bieden of in te roepen

•  We kunnen aanhaken bij een overleg  

of beraad



www.digicontact.nl

Over DigiContact
DigiContact is begeleiding op afstand via (beeld)bellen.  
Door op eigen initiatief de ondersteuning van DigiContact 
24/7 in te zetten, behoudt de klant zijn eigen regie.
We activeren de klant in het bevorderen van zelfredzaamheid. 
Zo optimaliseert de klant zijn manier van leven.
DigiContact is ook 24/7 beschikbaar voor begeleiders. 
Bijvoorbeeld om te overleggen over een actuele situatie of  
om medisch advies in te winnen.
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