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Kalorama in 2020
 

Het was in vele opzichten een bijzonder jaar. Met de items 
in dit jaaroverzicht brengen we in vogelvlucht in beeld waar het

in 2020 bij Kalorama om ging.

Bewoners staan centraal 

Het draait iedere dag om aandacht voor de be-
woner, die staat centraal. En we werken vanuit de 
 kernwaarden: Verbinding, Vakmanschap en Ver-
trouwen. We hebben het afgelopen jaar helaas 
ook afscheid moeten nemen van bewoners. Samen 
herdachten we hen en voor familie en vrienden op 
afstand maakten de geestelijk verzorgers bijzondere 
herdenkingsfilmpjes.

PREZO certificaat 
Kalorama Bethlehem
Het hospice Kalorama Bethlehem behaalde wederom 
het PREZO keurmerk Hospicezorg! De auditoren van 
Stichting Perspekt voerden inspirerende gesprekken 
met medewerkers, de locatiemanager en de Raad van 
Toezicht.  De gesprekken zijn heel positief verlopen. 
Het team dat hier staat, doet het zelf en zet echt iets 
moois neer. De collega’s van het hospice zijn terecht 
heel blij dat het keurmerk weer voor 3 jaar is verleend!

Anders organiseren van
medezeggenschap
Het bestuur en de 
cliëntenraden van 
Kalorama kwamen samen 
tot een nieuwe visie op 
medezeggenschap: Samen 
anders doen. Waar we 
voorheen vooral via formele 
en centrale structuren 
werkten, kijken we nu hoe we het anders kunnen 
dóen. Dichterbij de bewoners, want het gaat om 
hún belangen. Het gaat nu soepeler en concreter.

Nieuwbouw
De nieuwbouw van het Centrum voor doofblinden 
vorderde gestaag. En ook de nieuwbouwplannen 
voor Kalorama (het verpleeghuis) zijn in  volle gang. 
De komende jaren verrijzen er aan de  Nieuwe 
 Holleweg 12 in Beek, drie compleet nieuwe 
 gebouwen. 

Corona
De coronacrisis bracht veel teweeg. We moesten 
dicht voor bezoek en het was zwaar. Maar er kwam 
ook een golf aan hartverwarmende acties over ons 
heen. Wat is er keihard gewerkt. We deden enorm 
ons best om aandacht te hebben voor iedereen. 
Zo kwam er een Luisterlijn voor de mantelzorgers 
en zijn er Mailmomentjes met videoboodschappen 
voor de collega’s en vrijwilligers gestuurd. En wat 
een ont roerende momenten toen we weer open 
 mochten! 

Positieve resultaten 
inspectiebezoeken 

De inspecteurs spraken niet alleen met de Raad van 
Bestuur en de Raad van Toezicht maar ook met een 
specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen 
en verzorgenden. De gespreksonderwerpen waren: 
persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, 
sturen op kwaliteit, veiligheid en medicatieveilig-
heid. Collega’s hebben laten zien dat we op alle 
onderdelen aan de gestelde eisen voldoen. De in-
spectie was bovendien lovend over de gerealiseerde 
verbeteringen bij Kalorama Veste Brakkenstein. We 
worden gezien als een goed voorbeeld voor andere 
instellingen. Het draait bij ons om de bewoner en 
dat is nu ook erkend door de inspectie.

10- jarig jubileum 
Toneel Mooi Uitzicht

Toneel Mooi Uitzicht, de theatergroep met 
doofblinde acteurs, bestond 10 jaar. Vanwege 
corona waren er helaas geen live voorstellingen. 
Daar werd een creatieve oplossing voor bedacht. 
Toneel Mooi Uitzicht maakte voor het eerst geen 
toneelvoorstelling maar een echte speelfilm: 
CAMPING KLEURRIJK. De première van de film was 
tijdens de toneelweek in december. Een feestelijke 
week met popcorn, jubi leumtaart en alle spelers zijn 
in het zonnetje gezet. 
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