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Onderzoek naar  
DigiContact 

DEEL 1: WAAR HELPT DIGICONTACT MEE?

Over Philadelphia
Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen 
dat mensen met een verstan delijke beperking gelukkig 
kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. 
 
Daarom doen we ons werk met verantwoordelijk heids besef, 
passie, aandacht en professionaliteit. We gaan uit van de 
mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om 
zorg, wonen, werken, leren, dagbesteding en welzijn.

ALS JE MEER WILT WETEN

Neem dan contact op met een van ons. We vertellen je graag meer. 

• Miriam Zaagsma: miriam.zaagsma@philadelphia.nl, 06 - 55 49 10 32 

• Mark Koning: mark.koning@philadelphia.nl, 06 - 11 49 85 92

Miriam Zaagsma en Mark Koning doen het onderzoek. Miriam werkt als 

onderzoeker. Mark werkt als co-onderzoeker en gebruikt hierbij zijn eigen 

ervaringen als cliënt van Philadelphia. Voor het onderzoek werken we ook 

samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam en de stichting Disability Studies 

in Nederland.
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DigiContact wordt vooral veel gebruikt voor een praatje. Bijvoorbeeld als mensen 

zich eenzaam voelen. En als uitlaatklep voor stress en spanning. DigiContact helpt 

dan om hun hart te luchten. Daarna voelen zij zich weer beter.   

DigiContact is altijd en vanaf overal bereikbaar. Mensen kunnen zelf kiezen wanneer 

zij contact nodig hebben. En hoe vaak.  

Zij hoeven niet op hun vaste begeleider te wachten als er iets is. Daardoor kunnen ze 

eerder hun hart luchten of hun vraag stellen. Onzekerheid en spanning kan dan 

sneller minder worden.  

Sommige mensen vinden het een veilig gevoel dat er altijd iemand bereikbaar is met 

wie ze kunnen praten.

Hoe dit is onderzocht

• Gesprekken met 21 mensen die door DigiContact begeleid worden

• DigiContact medewerkers hielden een tijdje bij over welke onderwerpen zij praatten

Het onderzoek gaat verder

Het tweede deel van het onderzoek is bijna klaar. In dat deel beantwoorden we de 

vraag: Hoe kan DigiContact helpen in vergelijking met andere vormen van 

ondersteuning? Met andere vormen van ondersteuning bedoelen we bijvoorbeeld 

een vaste begeleider die bij iemand thuiskomt.

De vraag bij dit eerste deel is:  
waarvoor wordt DigiContact gebruikt?
De uitkomsten

DigiContact wordt gebruikt voor veel verschillende vragen en behoeften. 

Het gaat over de volgende onderwerpen:

Philadelphia doet onderzoek naar DigiContact. Het onderzoek is gedaan onder 

mensen die zelfstandig wonen en door DigiContact begeleid worden. Zo kan 

Philadelphia goed zien wat zij aan DigiContact kunnen hebben en hoe het hen kan 

helpen. Ook kan Philadelphia zien waar DigiContact nog beter in kan zijn.

Omdat dit een groot onderzoek is, delen we het op. Bij elk deel stellen we een 

andere vraag. En daar zoeken we dan een antwoord op. 

gevoel en emoties

dingen die je doet

contact met andere mensen

gezondheid

Bijvoorbeeld:
•  Vertellen over zorgen en stress
•  Om raad vragen als je bang of verdrietig bent. Of als er iets onverwachts gebeurt

Bijvoorbeeld:
• Je begrijpt een brief of formulier niet
•  Je gaat reizen met de trein of bus en je weet niet goed hoe dat werkt

Bijvoorbeeld:
• Je wilt even kletsen
•  Je weet niet goed hoe je iets tegen iemand anders moet zeggen. Bijvoorbeeld als 

je boos bent

Bijvoorbeeld:
• Je vertelt dat je je niet lekker voelt of dat je pijn hebt
•  Je bent bij de dokter geweest en wilt het daar met iemand over hebben


