
Woont u thuis en heeft u extra begeleiding 
en/of behandeling nodig met bijvoorbeeld 
uw dagelijkse activiteiten of lichamelijke 
problemen? Dan kunt u deelnemen aan 
dagbehandeling in groepsverband.

Dagbehandeling 
Woont u thuis en heeft u extra begeleiding 
en/of behandeling nodig?



Bij Kalorama Veste Brakkenstein bent u 
van harte welkom. Hier kunt u, als u daar 
een indicatie voor heeft, deelnemen aan 
onze dagbehandeling. Wij bieden hier 
dagelijks (van maandag t/m vrijdag) een 
gevarieerd programma aan met actieve 
en recreatieve activiteiten. 

Voor wie is de dag behandeling 
bedoeld?
De dagbehandeling van Kalorama is bedoeld voor 
mensen die zelfstandig wonen. Dat willen we zo lang 
mogelijk zo houden. Daarom is er dagbehandeling 
om u te ondersteunen en zo een verhuizing naar een 
zorgcentrum zo lang mogelijk uit te stellen. Het is ook 
van belang dat mantelzorgers op tijd worden ontzien. 

Heeft u een specifieke zorgvraag? Of wilt u leren 
omgaan met uw fysieke of cognitieve beperkingen? 
Een team van professionals staat voor u klaar. Zij 
hebben ervaring met Parkinson, MS en CVA. Wij leren 
u vaardigheden aan om verergering van klachten te 
voorkomen. We bieden u tevens ondersteuning zodat 
u zelf de regie over uw leven houdt.

Uitgebreid zorgaanbod
U krijgt multidisciplinaire zorg en behandeling 
in samenwerking met de specialist ouderen
geneeskundige, huisarts, thuiszorg en eerstelijns 
behandelaars. Alles gaat in nauw overleg met u en 
eventueel uw mantelzorger. 

We maken samen met u een programma op basis 
van uw wensen, behoeften, ideeën en interesses. Een 
dagprogramma op maat noemen we dat.

Dagbehandeling

Informatie en dagbehandeling 
aanvragen
Om in aanmerking te komen voor dagbehandeling 
heeft u een indicatie nodig. Dit kan geregeld worden 
via uw huisarts. Wilt u graag meer informatie? 
Dan kunt u bellen met onze collega’s van de dag
behandeling, telefoon (024) 35 25 525. Of u stuurt 
een email naar dagbehandeling@kalorama.nl. 
U kunt ook contact opnemen met het zorgbureau 
van Kalorama, telefoon (024) 68 47 741, email: 
zorgbureau@kalorama.nl. 

Kijk voor meer informatie op www.kalorama.nl

“Hier beleef ik een gezellige 
dag en voel ik mij thuis.”

Wij bieden ook dagbehandeling aan voor 
relatief jonge cliënten vanaf 50 jaar



Kalorama Veste Brakkenstein
Driehuizerweg 376
6525 PP Nijmegen
(024) 684 77 41 (zorgbureau)


