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Als u afhankelijk wordt van de zorg van anderen 
en thuis wonen niet meer gaat, biedt Kalorama 
u een prettige woonomgeving. Onze collega’s 
hebben respect, aandacht en belangstelling 
voor u én uw familie. Wij ondersteunen u 
bij wat u kunt en wat u wilt.

Kalorama
Voor mensen met een specifieke zorgvraag.
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Kalorama
Kalorama is een zorgorganisatie met locaties in Beek (Berg en Dal) en Nijmegen. Wij 
bieden zorg aan mensen met een specifieke zorgvraag. Dat zijn mensen met een 
beperking in horen en zien, mensen die revalideren, mensen met beademing dan wel 
een laag bewustzijn, mensen met dementie en mensen waar wij somatische zorg aan 
verlenen. Daarnaast bieden wij highcare hospicezorg. 

“Wij hebben een groot 
aanbod van verschil-
lende activiteiten. 
Daar is bij Kalorama 
veel aandacht voor.”

Onze zorg
Bij Kalorama vinden we het belangrijk 
dat u een zo normaal mogelijk leven kunt 
leiden. We luisteren, kijken en stemmen 
steeds met u of uw contactpersoon af 
wat uw wensen en mogelijkheden zijn. 

Welke zorg en dienstverlening bieden wij?

Verzorging en verpleging
Bij Kalorama woont u met zorg. Dat kan verzorging, 
verpleging en behandeling zijn. We hebben verschil-
lende afdelingen en locaties die gespecialiseerd zijn 
in dementiezorg en somatische zorg.

Zorg voor mensen met een laagbewustzijn
Op afdeling de Frasselt wordt intensieve lang durige 
zorg geboden. Veelal wonen hier mensen die 
ondersteuning nodig hebben bij de ademhaling, 
tracheacanule zorg behoeven of een laag bewustzijn 
hebben. Op deze gespecialiseerde afdeling hebben 
alle bewoners een eigen kamer. 

Geriatrische revalidatiezorg
Heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? 
Bij Kalorama werken we samen aan uw herstel. Net 
zoals op alle andere afdelingen binnen Kalorama is 
de zorg op de revalidatieafdeling multidisciplinair. 
Dat betekent dat de specialist ouderengeneeskunde, 
de behandelaren en de verpleging gezamenlijk zorg 
en behandeling bieden die gericht is op uw herstel en 
uw terugkeer naar huis.
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 “Wij werken mét 
in plaats van vóór 
de bewoner.”
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Palliatieve zorg
Kalorama streeft naar een zo hoog mogelijke kwali-
teit van leven en biedt ondersteuning en zorg waarbij 
wij de laatste levensfase zo comfortabel en aange-
naam mogelijk voor u willen maken.

Hospicezorg
Kalorama Bethlehem verleent zorg aan mensen voor 
wie thuis sterven niet wenselijk of niet mogelijk is. Zij 
zijn welkom in het hospice als de levensverwachting 
minder dan drie maanden is. De zorg en begeleiding 
in het hospice zijn in handen van een team van ver-
pleegkundigen, een specialist ouderengeneeskunde, 
een geestelijk verzorger, een familiebegeleider, me-
dewerkers die ondersteunende diensten verlenen en 
vrijwilligers. 

Zorg voor mensen met een beperking in
horen en zien
In het Centrum voor doofblinden van Kalorama in 
Beek zijn verschillende woongroepen waar u kunt 
wonen met gespecialiseerde zorg. Kalorama be-
schikt ook over een team dat ambulante begeleiding 
en behandeling biedt bij cliënten thuis. Daarnaast 
realiseren wij op verschillende locaties in Nederland 
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Inloop en Ontmoeting
In de gemeente Berg en Dal biedt Kalorama diver se  
dagactiviteiten aan op meerdere locaties. Wij noe-
men dit ‘Inloop en Ontmoeting’. Inwoners van de 
gemeente Berg en Dal kunnen elkaar op verschillende 
momenten in de week ontmoeten voor een kopje kof-
fie, om samen te eten of om deel te nemen aan acti-
viteiten die niet alleen gezellig maar ook zinvol zijn. 

Thuiszorg
In een klein gebied rondom Kalorama ’t Höfke in Beek 
bieden wij thuiszorg aan. Woont u in een aanleun-
woning bij ‘t Höfke of in een van de woningen aan 
de Oude Gracht in Beek? Dan kunt u thuiszorg van 
Kalorama ontvangen.

Behandelteam 
Kalorama heeft een eigen Behandelteam. Wij 
hebben bovendien niet alleen meerdere disciplines 
onder één dak, maar wij werken ook multidisciplinair. 
Dat wil zeggen dat de verschillende behandelaren, 
waar nodig, overleg hebben met elkaar om u zo 
goed mogelijk te ondersteunen.

Onze zorg is gericht op de behandeling van volwas-
senen. In het Behandelteam werken de volgende 
disciplines en collega’s: 
• fysiotherapie
• ergotherapie
• psychologie
• diëtetiek
• logopedie 
• maatschappelijk werker
• specialist ouderengeneeskunde
• communicatiedeskundige
• communicatie instructeur
• gebarendocent
• geestelijk verzorger

“Wij vinden het belangrijk 
dat een bewoner bij ons 
zoveel mogelijk zijn of haar 
eigen leven kan leiden.”

specialistische begeleiding in groepsverband, training 
en behandeling. Kalorama biedt met gespecialiseer-
de medewerkers ook dagbehandeling en dagbeste-
ding aan mensen die op latere leeftijd achteruitgang 
ondervinden in horen én zien. Voor deze doelgroep is 
het vaak lastig geworden om sociale contacten aan 
te gaan en te onderhouden.

Dagbehandeling
Heeft u een CVA, Parkinson, MS of lichte cognitieve 
problemen? Dan kunt u op werkdagen op onze loca-
tie Kalorama Veste Brakkenstein deelnemen aan dag-
behandeling in groepsverband. U leert hier bijvoor-
beeld om te gaan met beperkingen die u hinderen in 
uw dagelijks leven of het aanleren van vaardigheden.

Dagbesteding
Dagbesteding voor ouderen is een algemene voor-
ziening voor inwoners van 65 jaar of ouder in de 
gemeente Nijmegen. Woont u thuis, maar heeft u 
extra begeleiding nodig met persoonlijke verzorging, 
behoefte aan structuur of aan sociale contacten? 
Dan kunt u bij Kalorama Veste Brakkenstein terecht 
voor een zinvolle dagbesteding. 
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Het zorgbureau van 
Kalorama helpt u 
graag verder

Wonen met zorg 
De meeste mensen aan wie wij zorg 
 verlenen, wonen ook bij ons. We spreken 
dan ook over wonen met zorg. Die 
zorg kan bestaan uit ondersteuning, 
verzorging of verpleging. Daarnaast 
bieden we op verschillende locaties 
activiteitenbegeleiding aan. Wonen 
bij Kalorama betekent dat u op een 
van onze locaties uw eigen kamer of 
appartement heeft. Sommige afdelingen 
hebben een tweepersoonskamer. 

Kalorama onderscheidt zich door prachtig gelegen 
locaties, waarin de sfeervolle en huiselijke ambiance 
bijdragen aan een echt thuisgevoel. 

Kalorama in Beek
wonen met verzorging en verpleging

Kalorama Centrum voor doofblinden 
in Beek
zorg voor mensen met een beperking in horen 
en zien

Kalorama ’t Höfke in Beek 
wonen met verzorging en verpleging

Kalorama Veste Brakkenstein 
in Nijmegen
wonen met verzorging en verpleging en 
dagbehandeling

Kalorama Bethlehem in Nijmegen
highcare hospicezorg

Kalorama ’t Kulturhus in Beek
dagbehandeling  en ‘Inloop en Ontmoeting’

Onze locaties:

Voor meer informatie over 
Kalorama en onze zorg- en 
dienstverlening kijkt u op onze 
website (www.kalorama.nl) of 
u neemt contact op met ons 
zorgbureau. Het zorgbureau is 
op werkdagen bereikbaar via 
telefoonnummer: 024-684 77 41. 

 “Wij willen dat u zich 
thuis voelt bij Kalorama.”
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Postadres
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
(024) 684 77 77
info@kalorama.nl


