
UITWERKING VAN VOORBEELD PROFESSIONELE 
BEGELEIDING VIA BEELDBELLEN (DIGICONTACT)

TRANSITIE NAAR EEN TOEKOMST-
BESTENDIGE GEHANDICAPTENZORG

Om meer beeld te krijgen bij de mogelijkheden op de vijf kanslijnen uit het Landelijk akkoord gehandicaptenzorg ‘Transitie naar een toekomstbestendige 

gehandicaptenzorg’ delen we voorbeelden die zorgaanbieders in de praktijk toepassen. 

Het doel van het akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg via vijf kanslijnen. De 

gepubliceerde voorbeelden laten zien hoe dit kan. De uitgewerkte voorbeelden beschrijven de werkzame elementen en de uitdagingen. Want geen enkele 

beweging verloopt vlekkeloos. De inspirerende voorbeelden van vandaag zijn met vallen en opstaan bereikt. Vaak begonnen met een kleine stap, daarvan leren en 

opnieuw proberen. De voorbeelden zijn niet bedoeld om te kopiëren maar om te inspireren. Wat haal je er uit voor de ambities van jouw organisatie?, Wat zou je 

voor jouw doelgroep groter willen maken?, Hoe maak je het passend voor de eigen context? Zo maken we met elkaar van kleine stapjes grote stappen naar een 

gehandicaptensector die ook in de toekomst goede zorg en ondersteuning biedt aan iedereen die dat nodig heeft en een fijne werkplek is voor medewerkers.

Heb je zelf een goed voorbeeld op een van de vijf kanslijnen? Deel deze dan met de transitiemanagers via transitiegz@significant.nl
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Teun
Teun woont op zichzelf. Meestal gaat dat heel 

goed, maar soms heeft Teun behoefte aan extra 

ondersteuning. Hij kan dan een afspraak maken 

met zijn begeleider, maar soms gaat het juist om 

acute momenten waarop hij graag met iemand 

zou praten. Teun vindt het lastig dat hij zijn 

begeleider dan pas een paar dagen later kan 

zien.

Doelgroep: 

Mensen met een beperking die zelfstandig 

wonen. Of mensen die in een zorginstelling 

wonen, waar niet de gehele dag en/of nacht 

begeleiding aanwezig is.

De vernieuwende zorg

Teun kan door middel van beeldbellen 24/7 contact opnemen met zijn 

begeleiders. Via de beeldzorg-app gaat dit gemakkelijk met één druk op de 

knop. Zo had Teun laatst last van spanningsklachten in verband met een 

sollicitatiegesprek. Hij was blij dat hij toen direct kon (beeld)bellen met zijn 

begeleiders om hem moed in te spreken en tips te geven. 

De begeleiders die Teun spreekt zijn direct op de hoogte: zodra Teun zich 

voorstelt kunnen de begeleiders zijn dossier naar voren halen. Zo hoeft Teun 

niet uit te leggen wie hij is en waar hij last van heeft. Hij vond het in het 

begin wel wat spannend, dat beeldbellen, maar inmiddels voelt het bijna net 

zo vertrouwd als een rechtstreeks gesprek. Het fijne is dat hij hiervoor zijn 

woning niet hoeft te verlaten en ook niet (ver) van tevoren een afspraak 

hoeft in te plannen. Deze continue mogelijkheid om begeleiding op te 

zoeken vanuit huis, maakt het voor Teun fijn om zelfstandig te wonen.
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De potentie om zorgprofessionals te ontlasten

De potentie om zorguitgaven te verminderen

Het effect op de kwaliteit van bestaan van cliënten

Het effect op het werkplezier van medewerkers

• De zorg op afstand door beeldbellen vervangt een deel 

van de reguliere zorg en draagt hiermee bij aan een 

efficiënte inzet van zorgpersoneel

• Hetzelfde aantal medewerkers kan meer cliënten fysiek 

begeleiden zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van de ondersteuning

• De beschikbaarheid van geplande en ongeplande 24/7 

ondersteuning op afstand werkt preventief en de-

escalerend

• Het bevordert de zelfredzaamheid

• Cliënten houden zoveel mogelijk eigen regie. Ze 

bepalen zelf wanneer ze (beeld)bellen en houden de 

hulpvraag daarmee in eigen hand.

• Verhoogt gevoel van veiligheid voor cliënt

• Verhoogt het welzijn van de cliënt

• Beeldbellen is goedkoper per uur dan de meeste vormen 

van fysieke ondersteuning

• De digitale zorg is efficiënt. Er is minder reistijd en het 

contact verloopt ook efficiënter. Cliënten bellen vaak met 

een direct reden. Ook zijn de medewerkers van 

DigiContact erop getraind de vraag achter de vraag te 

achterhalen

• Het kan intensievere zorg voorkomen (preventie & 

vroegsignalering)

• Draagt bij aan een snellere afbouw van intensievere 

vormen van ondersteuning

• Verlaging van werkdruk doordat deel van de 

werkzaamheden digitaal wordt overgenomen en door 

de mogelijkheid tot collegiaal contact 24/7 (gedeelde 

verantwoordelijkheid)

• Medewerkers kunnen hun telefoon uitzetten en 

DigiContact gericht inzetten. Dat geeft rust.

• Afname van onregelmatig werken (minder 

bereikbaarheidsdiensten nodig)

• Minder druk op management/gedragsdeskundigen 

• Verandering in rol van persoonlijk begeleider naar meer 

coördinerend begeleider/casemanager

• Ook spannend: iemand anders gaat meekijken met je 

werk

DigiContact - Philadelphia: factsheet - effecten
Kanslijn 2: Implementeren van bewezen arbeidsbesparende technologieën door alle 

zorgorganisaties in de eigen zorgpraktijk

Meer informatie: 

• https://www.zorgvannu.nl/innovaties/beeldbellen-in-de-zorg

• https://digicontact.nl/

• Beeldzorg in de gehandicaptenzorg – door corona eindelijk een doorbraak! Of toch niet? | 
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Werkzame elementen
• Gebruik maken van de ervaring van 

Philadelphia. DigiContact heeft de inzet van 

beeldbellen geprofessionaliseerd door 

jarenlange investering en toepassing op 

grote schaal. Hierdoor hoeft niet iedere 

organisatie opnieuw het wiel uit te vinden

• Begin klein

• Begin daar waar knelpunten worden ervaren

• Begin op verschillende plekken in de 

organisatie zodat een olievlek ontstaat.

• Begin met medewerkers en cliënten die 

enthousiast zijn

• Neem medewerkers en cliënten vanaf het 

begin mee in de informatievoorziening (ook 

degenen die niet vanaf het begin meedoen).

• Deel tussentijdse resultaten en 

ontwikkelingen: voorbeelden creëren in de 

eigen organisatie

• Er is weinig uitleg nodig, het is eenvoudig 

toepasbaar voor cliënten en medewerkers.

• Een visie op digitale zorg in een 

toekomstbestendige gehandicaptenzorg

DigiContact- Philadelphia: factsheet zelf toepassen

Wat moet je investeren?
• Kosten voor introductie in de organisatie 

(training, installatie, beheer)

• Kosten voor randvoorwaarden zoals 

smartphones en internetconnectie. 

• Kosten aanschaf software. Voor DigiContact

is een app nodig. De cliënt kan er ook voor 

kiezen om ‘gewoon’ te bellen.

• Kosten abonnement: DigiContact biedt 

abonnementen die per cliënt verschillen, van 

€7,75 per week tot €120,- per week, 

afhankelijk van de zorgvraag.

Uitdagingen
• Voor de fysieke begeleiders is het 

samenwerken met collega’s van DigiContact 

een grote verandering. De implementatie 

van beeldschermzorg vereist veel 

aanpassingen in het zorgproces. Dit vraagt 

om een zorgvuldige implementatie.

• Weerstand bij verwanten (‘angst dat alles 

vervangen wordt door robots’ )

• Drukte in het hier en nu. Ontlast daarom de 

locaties door inzet van een (extern) 

projectleider

• Bij DigiContact heeft de cliënt geen vaste 

begeleider. Dit kan als nadeel ervaren 

worden. De praktijk leert dat cliënten 

vertrouwen halen uit het feit dat ze altijd 

kunnen bellen en altijd op een zelfde manier 

worden begeleid (op basis van een 

omgangsadvies per cliënt)

Waar wordt het toegepast?

DigiContact is geschikt voor doelgroepen in de VG, GGZ, Jeugdzorg en ouderenzorg. Momenteel maken de volgende zorgaanbieders 

gebruik van DigiContact: Middin, Cordaan, Amsta, Amarant, Tom in de Buurt, Abrona, Buurtteams Amsterdam, DBA Autisme, GON 

Zuid-Vooruit, Humanitas,Perspectief GZ, Amerpoort, Thuiszorg West-Brabant, Zorgeloos ambulant, ZozijnVERSIE JANUARI 2023

Kanslijn 2: Implementeren van bewezen arbeidsbesparende technologieën door alle zorgorganisaties in de eigen 

zorgpraktijk



Bijlage: brochure digicontact
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