Centrum voor doofblinden
Zorg voor mensen met een beperking in horen én zien.

Het Centrum voor doofblinden van Kalorama
richt zich op mensen van 18 jaar en ouder
met een dubbele beperking in horen én zien
(doofblindheid). Vanuit het Centrum voor
doofblinden bieden wij een breed scala
aan zorgdiensten.
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Kalorama
Centrum voor doofblinden

Het Centrum voor doofblinden van Kalorama richt zich op mensen van 18 jaar en ouder
met een dubbele beperking in horen én zien (doofblindheid). Zowel voor de jongere
generatie alsook voor ouderen met deze dubbele beperking biedt het Centrum voor
doofblinden een breed scala aan zorgdiensten. Wij richten ons tevens op ouderen
die te maken hebben met slechtziendheid of slechthorendheid. Het is mogelijk om
in het Centrum voor doofblinden te wonen, dat noemen wij woonzorg. Of wij komen
bij u thuis, dat noemen wij ambulante zorg. Of u nu bij ons woont of zelfstandig thuis
woont, wij bieden u een passend zorgaanbod aan. In deze brochure vertellen we u hier
graag meer over.
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Voordat de zorg start
Als we de zorg starten, kijken we samen met u naar
uw zorgvraag om te onderzoeken of u bent aangewezen op ZG-zorg met specialistische begeleiding
en behandeling. ZG-zorg staat voor zintuiglijk gehandicaptenzorg. Vervolgens starten we met een
divers zorgaanbod. Kalorama is gespecialiseerd in de
begeleiding en behandeling van mensen met o.a. het
Syndroom van Usher. Een erfelijke aandoening die in
drie verschillende vormen voorkomt.

Het aanbod van zorg
diensten van Kalorama
Centrum voor doof
blinden:
• communicatietechnieken aanleren,
zoals bijvoorbeeld gebarentaal, braille,
handalfabet in de hand, tactiele
gebaren etc.
• hoortraining ten aanzien van een
Cochleaire Implantaat (CI) en/of hoorapparatuur
• communicatietrainingen op computer,
ipad en iphone
• Social Haptic Communication (SHC)
• behandeling ten aanzien van het zo
zelfstandig en mobiel mogelijk blijven
• psychische ondersteuning ten aanzien
van het slechter horen en zien
• medebehandeling voor mantelzorgers,
familie, verzorgenden
• advies over en aanvraag van specifieke hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld
voorleesapparatuur, kleurenscanners,
vergrotingsapparatuur, etc.
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Gespecialiseerde
activiteitenbegeleiding
Activiteitenbegeleiding is een onderdeel van het Centrum voor doofblinden en biedt mogelijkheden voor
gespecialiseerde dagbesteding. De activiteiten worden georganiseerd voor bewoners uit de woonvoorziening maar ook voor cliënten die deelnemen aan
ons revalidatieprogramma of de deeltijdbehandeling.
De activiteitenbegeleiding gaat samen met u op zoek
naar een passende invulling van uw dagbesteding.
Dagbesteding is een verzamelnaam voor vorming,
educatie, arbeidsactivering, creatieve ontplooiing,
sportbegeleiding en ontspanning. De Toneelgroep
Mooi Uitzicht is een onderdeel van deze activiteitenbegeleiding. Gespecialiseerde activiteitenbegeleiding
kijkt samen met u naar een passende invulling van uw
dagbesteding. Dat kan ook samen wandelen of fietsen zijn. Heeft u bijvoorbeeld altijd graag geklust dan
gaan we kijken of wellicht houtbewerking iets voor u is.
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“Ik zou zo graag weer met
iemand gaan wandelen,
maar ik weet niet met wie.”

“Mijn zoon is naast doofblind ook
verstandelijk beperkt. Het wonen
thuis gaat steeds moeizamer. Ik
ben op zoek naar een geschikte
woonvorm voor hem.”

Woonzorg
Verblijf in het Centrum
voor doofblinden
In het Centrum voor doofblinden zijn
verschillende woongroepen. Op ons
prachtige terrein in Beek (Berg en Dal)
bieden wij 24 uur per dag en zeven
dagen per week woonzorg. Deze zorg kan
bestaan uit specialistische begeleiding,
verzorging en verpleging, behandeling en
activiteitenbegeleiding. In de woongroep
krijgt iedere bewoner de zorg die is
afgestemd op zijn of haar zorgvraag.

Kalorama biedt ook zorg aan cliënten met doofblindheid en tevens een verstandelijke beperking. U kunt
altijd langs komen voor een vrijblijvende oriëntatie op
onze woongroepen en zien hoe het er bij ons aan toe
gaat.

Tijdelijk verblijf in het
Centrum voor doofblinden
U kunt ook tijdelijk verblijven in het Centrum voor
doofblinden. Bijvoorbeeld tijdens een revalidatie of
vanwege een acute probleemsituatie thuis waardoor
verzorging of begeleiding thuis niet haalbaar is. Ook
kunt u na bijvoorbeeld een oog- of ooroperatie tijdelijk bij Kalorama verblijven om te herstellen van uw
operatie. U kunt dan gebruik maken van de gespecialiseerde zorg en behandeling in het Centrum voor
doofblinden.
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Ambulante zorg
Met de ambulante zorg van het Centrum
voor doofblinden biedt Kalorama bege
leiding en behandeling in de thuissitua
tie. Dat doen we vanuit verschillende
locaties in Nederland: in Beek (Berg en
Dal), Deventer en Utrecht. U kunt hierbij
denken aan diverse trainingen in com
municatie en zelfstandigheid, specialis
tische groepsbegeleiding en psychische
ondersteuning en begeleiding. We wer
ken nauw samen met lokale en regionale
zorgaanbieders. Daarnaast bieden we
deeltijdbehandeling aan.

Aanbod Centrum voor doof
blinden thuis of in deeltijd
Ambulante begeleiding
Wij bieden (specialistische) begeleiding bij cliënten
thuis en op locatie om cliënten te ondersteunen in het
zelfstandig wonen en leven. De ambulante begeleiding wordt vaak in combinatie aangeboden met
behandeling d.m.v. trainingen of scholing met ondersteuning van behandelaren.
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Landelijke expertise
“Soms zit ik met mensen te
praten, maar weet ik niet precies
waar ze zitten. Doordat ik blind
ben en zeer slecht hoor, praat
ik dan de verkeerde kant op. Dit
overkomt me nogal eens.”

Behandeling

Bij Kalorama bieden wij bewoners en cliënten
een breed pakket aan van onderzoek, advies,
behandelingen en activiteiten in het omgaan
met de beperkingen in zien en horen. Kalorama
heeft een brede ervaring en expertise die wij
ook landelijk uitdragen. Ons team bestaat
uit diverse deskundigen zoals logopedisten,
ergotherapeuten, communicatietrainers, gebaren
docenten, psychologen, maatschappelijk werkers en
gespecialiseerde begeleiders. De kennis en expertise
over doofblindheid bieden wij zowel individueel als
in groepsverband aan. Tevens zijn wij aangesloten
bij DB-Connect. Een overkoepelende samenwerking
tussen de verschillende ZG zorgaanbieders.

Wij werken met een team van diverse behandelaren
zoals logopedisten, ergotherapeuten, communicatietrainers, gebarendocenten, psychologen en maatschappelijk werkers. De behandelingen, scholingen
en trainingen zijn gericht op het compenseren en/of
omgaan met de beperkingen in horen en zien. Hierbij
kan ook uw omgeving en familie betrokken worden
als u dat wilt. Wij kunnen u ondersteunen in het behouden en oppakken van uw eigen regie in uw leven.
Soms is het al genoeg om de mensen in uw omgeving
voor te lichten, zodat zij weten waar ze rekening mee
kunnen houden.

Deeltijdbehandeling

Meer informatie:

Deeltijdbehandeling is een samenhangend aanbod
van behandeling, begeleiding, activiteiten en lotgenotencontact. Dit laatste doen we in de vorm van
groepsbijeenkomsten met meerdere cliënten met
doofblindheid. Dit kan op één van de locaties van Kalorama. Naast de locaties in Beek zijn er ook deeltijdbehandelingen in Deventer en in Utrecht.

Kalorama Centrum voor doofblinden
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
T - 024 - 684 77 77
E - info@kalorama.nl
I www.kalorama.nl
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Postadres
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
(024) 684 77 77
info@kalorama.nl

