
Kalorama biedt met gespecia-
liseerde medewerkers dag-
behandeling en dagbesteding 
aan mensen die op latere leeftijd 
achteruitgang ondervinden van 
hun horen én zien. Voor deze 
doelgroep is het vaak lastig 
geworden om sociale contacten 
aan te gaan en te onderhouden. 

Dagbesteding en dagbehan deling
voor ouderen met beperkingen 
in horen en zien

Dagbesteding
Door achteruitgang in horen én zien is het 
voor cliënten vaak moeilijk om hun oude 
hobby’s en activiteiten uit te voeren. Wij 
ondersteunen de cliënt in de zoektocht 
naar een passend aanbod, afgestemd 
op mogelijkheden en interesses. U kunt 
hierbij denken aan activiteiten zoals 
bijvoorbeeld creatieve activiteiten, het 
delen van gesprekken over diverse onder-
werpen, en het samen leren van elkaars 
ervaringen in het minder zien en horen. 

“Vooral 80-plussers lopen 
een groot risico op zowel 
slechthorendheid als 
slechtziendheid.”



Dagbehandeling
Bij de dagbehandeling kan de cliënt te-
recht met vragen over het leren omgaan 
met de beperking in horen en zien. Wij 
bieden tevens ondersteuning bij het vin-
den van passende hulpmiddelen rondom 
gehoor en zicht. Bijvoorbeeld hoorappa-
ratuur waarmee het mogelijk wordt om 
de radio en televisie weer te verstaan, of 
vergrotingsapparatuur om de krant te 
lezen. Ook het (weer) plezier beleven aan 
activiteiten, ondanks de beperkingen, 
en het zo veilig en zelfstandig mogelijk 
blijven functioneren in alle dagelijkse ac-
tiviteiten kan een aandachtspunt zijn.

Voordat de zorg start
Als we de zorg starten kijken we samen 
met de cliënt naar de beperkingen in 
horen en zien. We onderzoeken of de 
cliënt is aangewezen op de zorg met 
specialistische begeleiding en behande-
ling. Als iemand gebruik wil maken van 
behandeling op locatie, dan kunnen we 
hiervoor een verwijzing aanvragen bij 
de ziektekostenverzekeraar. Als iemand 
gebruik wil maken van de begeleiding in 
de groep, nemen we contact op met de 
gemeente.

Informatie
 
Wilt u meer weten over ons zorgaanbod? Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met het zorgbureau van Kalorama 
via telefoonnummer (024) 684 77 77 of via de mail zorgbureau@kalorama.nl 

Bezoekadres
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)

(024) 684 77 77
info@kalorama.nl 
www.kalorama.nl

“Meestal zijn het de mensen in de 
directe omgeving van de oudere 
die opmerken dat het gehoor en 
het zien achteruit gaan.”


