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Kalorama, De Sterrenberg is een 
geriatrische revalidatieafdeling. Bij ons 
komen mensen die revalideren na een 
ziekenhuisopname terwijl er ook sprake 
is van dementie of mensen met dementie 
die nog zelfstandig wonen maar gevallen 
zijn of om een andere reden een periode 
van rust nodig hebben. De meeste 
mensen die bij ons komen, hebben een 
medisch-specialistische behandeling 
ondergaan in het ziekenhuis zoals een 
heup- of knieoperatie, hebben een 
beroerte gehad of er is sprake van 
een delier. 

De behandeling
Bij De Sterrenberg werken we samen aan uw revali-
datie en herstel. Uw behandeling bestaat uit: 
• het stellen van een juiste diagnose
• een goede balans vinden tussen prikkels en rust
• het geven van een zinvolle daginvulling
• integrale medische zorg en medicatie
• een passende benadering
• ondersteuning van uw naasten
• het verbeteren van uw conditie

Wij bieden u een veilige en huiselijke zorg- en leef-
omgeving waar wij u snel een passende behande-

ling kunnen geven. Hierdoor komt u tot rust en gaat 
u beter functioneren. Na uw herstel kijken we met 
elkaar naar wat uw wensen en mogelijkheden zijn en 
zoeken we samen naar een passende leefomgeving. 
Dat kan binnen of buiten Kalorama zijn. 

Persoonlijke benadering
Vanaf de eerste dag dat u op De Sterrenberg ver-
blijft, kunt u rekenen op een persoonlijke benadering. 
We bouwen gedragsregulerende medicatie zoveel 
mogelijk af en wij passen geen fixatie toe. We starten 
meteen met een nauwgezette observatie voor wat 
betreft uw kennis & begrip (cognitie) en uw gedrag. 
Binnen 14 dagen bespreken wij uw situatie in een 
afstemmingsoverleg met een multidisciplinair team. 
Dat is een team dat uit meerdere personen bestaat 
die bij uw zorg betrokken zijn. In dit team zit een spe-
cialist ouderengeneeskunde, een fysiotherapeut, een 
ergotherapeut, een psycholoog, een diëtist, een logo-
pedist, een verpleeg kundige, de eerstverantwoordelijk 
verzorgende (EVV-er) en een zorgbemiddelaar. De 
resultaten van dit overleg bespreken we daarna in 
een familiegesprek met u en uw mantelzorger. 

Als de revalidatieperiode is afgerond, wordt vanuit de 
afdeling in overleg met uw familie de nazorg in gang 
gezet. Dit houdt in dat wij:
• bij ontslag naar huis, ondersteuning zoals thuiszorg 

inschakelen
• een passende indicatie aanvragen
• u plaatsen op de wachtlijst van uw voorkeurs-

instelling
• u adviseren over ondersteuning vanuit de WMO

Overbruggingszorg
Mocht u voldoende hersteld zijn maar u kunt nog niet 
elders terecht in verband met een langere wachttijd, 
dan zullen wij binnen Kalorama een plaats voor u 
vinden. Wij noemen dit overbruggingszorg. 

Uw revalidatie en herstel komen 
op de eerste plaats

“Ook als u tijdelijk bij 
ons verblijft, willen wij 
dat u zich thuis voelt.”

“Wij stimuleren u 
om zo veel moge-
lijk zelf te doen.”

Aanmelding
Aanmelding voor onze Geriatrische Revalida-
tieafdeling verloopt via het zorgbureau van 
Kalorama. Het zorgbureau is bereikbaar via 
mail: zorgbureau@kalorama.nl en telefoon-
nummer (024) 684 77 77. Hier wordt bekeken 
of uw indicatie passend is voor een revalida-
tietraject bij ons. Meestal zal deze aanmel-
ding gebeuren op verzoek van uw behande-
lend specialist in het ziekenhuis.

Meer informatie
Wilt u graag meer weten? U bent van harte 
welkom om samen met uw familie een keer 
bij ons langs te komen. We laten u de afdeling 
zien en vertellen u graag meer.  
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