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Intensieve verpleging
Verpleging en verzorging op elk moment van de dag.

Op afdeling de Frasselt van Kalorama wordt 
intensieve langdurige zorg geboden. Hier  
wonen mensen die ondersteuning nodig  
hebben bij de ademhaling, tracheacanule 
zorg behoeven en/of een laag bewust 
zijn hebben. 
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Wonen op afdeling de Frasselt 
Afdeling de Frasselt bestaat uit twee teams en biedt 
ruimte aan twee keer tien bewoners met een inten-
sieve zorgvraag. Iedere bewoner beschikt over een 
éénpersoonskamer met een gedeelde badkamer. 
Iedere kamer kan naar eigen smaak worden ingericht 
(schilderijen, foto’s en klein meubilair) zolang wij vol-
doende ruimte hebben om de zorg te verlenen.

Per team is er een huiskamer waar u ook met uw 
familie of vrienden dagelijks gebruik van kunt maken. 
Op de afdeling is een wellness bad aanwezig. Als u 
hier gebruik van maakt, wordt u ondersteund door 
een medewerker van de afdeling. 

Wij zorgen ervoor dat na de verzorging uw kamer 
opgeruimd achterblijft. Uw kamer wordt regelmatig 
schoon gemaakt. Voor het onderhouden en schoon 
houden van uw persoonlijke eigendommen blijft u 
zelf en/of een familielid verantwoordelijk.

Ziekenhuis- of polibezoek
In principe gaan wij ervan uit dat één van uw naas-
ten of uw partner u begeleidt tijdens een bezoek 
aan het ziekenhuis of een polikliniek. Wanneer dit in 
uw situatie een keer niet mogelijk is, kunt u dit tijdig 
aangeven bij de medewerker op de afdeling en zoe-
ken we samen naar een oplossing.

Activiteiten op de afdeling
Kwaliteit van leven zit ‘m vaak in kleine dingen, daar 
hebben we samen met mantelzorgers en vrijwilligers 
veel aandacht voor. Welzijn is belangrijk. De activi-
teitenbegeleiding organiseert activiteiten die u fijn 
vindt om te doen. Daar hoort ook wellness bij.

Woonzorgassistenten
Onze woonzorgassistenten zorgen voor een gezel-
lige sfeer in de huiskamer. Zij serveren de maaltijden 
en helpen u met eten en drinken als dat gewenst is. 
Samen met de activiteitenbegeleiding kunt u op uw 
kamer of in de huiskamer aan activiteiten meedoen. 
Daarnaast zijn er vrijwilligers die bijvoorbeeld hand-
massage of manicure verzorgen, voorlezen of een 
praatje maken. 

Familieavond 
Een paar keer per jaar organiseert het personeel van 
de afdeling een familieavond. Daar bent u samen 
met uw familie of mantelzorger van harte welkom. 
Op deze familieavond vertellen de collega’s van de 
afdeling wat er allemaal speelt en krijgt u als bewo-
ner en/of familielid ook de gelegenheid om onder-
werpen in te brengen en te bespreken. Op deze ma-
nier hopen wij u te kunnen betrekken bij de afdeling 
om zo met elkaar een nog prettigere leefomgeving 
te creëren en te behouden. 

Leerlingen en stagiaires
Op de Frasselt zijn er altijd leerlingen en stagiai-
res aanwezig. Zij komen natuurlijk om te leren, en 
worden altijd goed geschoold en begeleid, zodat de 
kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

Welkom op afdeling de Frasselt! 
Op afdeling de Frasselt van Kalorama wordt intensieve langdurige zorg geboden.
Hier wonen mensen die ondersteuning nodig hebben bij de ademhaling, tracheacanule 
zorg behoeven en/of een laag bewustzijn hebben. Op deze gespecialiseerde afdeling 
hebben alle bewoners een eigen kamer. Voor veel bewoners kan er op elk moment 
van de dag verzorging of verpleging nodig zijn en dat bieden wij. Dat geeft rust en 
zekerheid. Niet alleen voor de bewoner zelf, maar ook voor de naaste familie.
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“Op de Frasselt hebben 
alle bewoners een eigen 
kamer. Hier mag u uw 
eigen sfeer creëren.” 

3



4 5

Zorg en ondersteuning
Onze bewoners hebben allemaal een intensieve zorgvraag. Wij bieden gespecialiseer-
de zorg en dat houdt in dat verpleegkundigen en verzorgenden hiervoor zijn opgeleid. 
Onze bewoners hebben een indicatie binnen de wet langdurige zorg (WLZ) nodig, een 
ZZP 8 of 10.

“Het team van medewerkers 
bestaat uit een coördinerend 
verpleegkundige, verpleegkun-
digen, verzorgenden, helpen-
den, leerlingen/stagiaires en 
woonzorgassistenten.” 

Eerst Verantwoordelijke 
Verpleegkundige (EVV-er)
Zodra u op afdeling de Frasselt komt wonen, maakt 
u kennis met uw Eerst Verantwoordelijke Verpleeg-
kundige (EVV-er). De EVV-er coördineert de specifieke 
zorg die u nodig heeft. Met uw vragen en opmerkin-
gen over het wonen of over de zorg die wij bieden, 
kunt u terecht bij hem of haar maar uiteraard ook bij 
de overige medewerkers.

Tevens maakt u tijdens uw verblijf kennis met onze 
disciplines, zoals de afdelingsarts, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschap-
pelijk werker, diëtist en een activiteitenbegeleider. 

Het cliëntplan 
Als u op de Frasselt komt wonen, dan stellen wij 
samen met u een cliëntplan op, afgestemd op uw 
persoonlijke situatie. Op de dag dat u bij ons komt, 
bespreken wij met u of uw vertegenwoordiger welke 
mogelijkheden er zijn om aan uw wensen en ver-
wachtingen te kunnen voldoen. Participatie van uw 
naasten kunnen we hierin meenemen. Alle afspraken 
die wij met u maken over de zorgverlening leggen we 
vast in het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) dat u altijd 
kunt inzien via ons cliëntportaal. Hiervoor kunt u een 
inlogcode aanvragen. U kunt de rapportages lezen, 
eventueel zelf rapporteren en in de agenda kijken.

Zorg- en dienstverlenings-
overeenkomst
U ontvangt van ons een zorg- en dienstverlenings-
overeenkomst. Hierin staan uw en onze rechten en 

plichten beschreven. Na ondertekening door u of uw 
vertegenwoordiger en de locatiemanager, is er een 
officiële basis voor uw verblijf en behandeling. 
Tijdens uw verblijf kunnen uw omstandigheden ver-
anderen, daarom is er een cliëntplanbespreking (CPB) 
waaraan alle betrokkenen rondom uw zorg deelne-
men. Dit gebeurt minimaal één keer per jaar maar 
wanneer wenselijk natuurlijk vaker. Voorafgaand aan 
dit overleg bespreekt de EVV-er met u of uw verte-
genwoordiger het cliëntplan. Beantwoordt dit nog 
aan uw huidige situatie of moet het mogelijk worden 
aangepast? 

Scholing van uw naasten in
het geval u specifieke zorg 
nodig heeft
Het behoort tot de mogelijkheden dat uw naasten 
geschoold worden in bepaalde handelingen zodat 
u bijvoorbeeld een dagje mee naar huis kunt of een 
bezoek kunt brengen aan ons restaurant.

Praktische dingen van de dag 
Afdeling de Frasselt is voor iedereen toegankelijk. 
Laat daarom kostbare eigendommen niet onbeheerd 
achter. Er is een mogelijkheid om uw spullen veilig 
op te bergen in het kluisje in de kledingkast op uw 
kamer.

Op uw kamer kunt u tegen betaling gebruik maken 
van televisie, telefoon en internet. De voorwaarden 
en de kosten hiervoor kunt u terug vinden in de bij-
lage bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst.
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Ritme op de afdeling 
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met 
uw slaapritme. ’s Ochtends wordt u geholpen door 
een verpleegkundige/verzorgende of helpende van 
de afdeling. We houden rekening met wat u nog zelf 
kunt. Daar maken we samen afspraken over. 
Alle maaltijden worden geserveerd in de huiskamers, 

maar als u liever op uw kamer eet kan dat ook.  
’s Middags rond 12.00 uur krijgt u een warme maal-
tijd. ’s Avonds krijgt u een broodmaaltijd en eventueel 
soep. U mag het ook omdraaien als u liever ’s avonds 
warm eet. 

“Eten doen we zoveel 
mogelijk samen in de 
gemeenschappelijke 
huiskamer.” 

Meer informatie
Wij hopen dat u met deze brochure een beeld 
heeft gekregen van het wonen op afdeling de 
Frasselt. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, 
dan horen wij deze graag. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met 
de coördinerend verpleegkundige van de 
Frasselt, telefoon (024) 352 55 27.

Kalorama Veste Brakkenstein                                      
Driehuizerweg 376
6525 PP Nijmegen 

Voorzieningen 
U heeft de mogelijkheid om zelf koffie/thee te zetten 
in de huiskamer. Hier kunt u de krant lezen, deelne-
men aan een activiteit of televisie kijken. Behalve 
deze huiskamer zijn er nog andere zitjes waar u 
rustig kunt zitten. 

In de centrale ontvangstruimte in de hal kunt u te-
recht voor een hapje en een drankje. Hier is ook een 
winkeltje en een automaat waar u versnaperingen 
kunt kopen.

Het stiltecentrum beneden kunt u op ieder moment 
bezoeken voor bezinning of gebed. Om de week is er 
een kerkdienst met medewerking van een geestelijk 
verzorgende van Kalorama. 

In de centrale ontvangstruimte, in de ruimte van 
de activiteitenbegeleiding of op de afdeling wor-
den individuele en gemeenschappelijke activiteiten 
georganiseerd. Het programma hiervan wordt op het 
prikbord van uw afdeling bekend gemaakt.

Er is een kapsalon aanwezig. U kunt hier op afspraak 
terecht. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de 
salon te bezoeken, komt de kapper bij u op de kamer. 
Er is ook een pedicure/manicure aan ons verbonden 
waarmee u zelf een afspraak kunt maken. 

Bioscoop 
Bewoners kunnen bij ons naar de bioscoop. Maan-
delijks wordt dit bij Kalorama Veste Brakkenstein 
georganiseerd.

Wasverzorging 
U bent zelf verantwoordelijk voor het wassen van uw 
kleding. Indien u deze door ons wilt laten wassen, 
brengen wij hier kosten voor in rekening. De voor-
waarden en prijzen van de wasverzorging kunt u 
terug vinden in de bijlage bij de zorg- en dienstverle-
ningsovereenkomst.

Parkeren
Uw contactpersoon kan parkeren in de parkeerga-
rage onder Veste Brakkenstein. Daarvoor heeft hij/zij 
een TAG nodig, die ontvangt u van een medewerker 
van Kalorama.



Kalorama Veste Brakkenstein
Driehuizerweg 376
6525 PP Nijmegen
(024) 352 55 55
info@kalorama.nl


