
Kalorama in getallen

Aantal locaties 4

Aantal bewoners 297

Aantal medewerkers: 650

Aantal vrijwilligers: 400

Kalorama voor mensen met 
een specifieke zorgvraag
Sinds 2016 is Fieke van Deutekom bestuurder van Kalorama. “Kalorama is van oudsher een 

begrip maar tegelijkertijd voor veel mensen ‘die organisatie op de berg in Beek’. We willen 

graag dat mensen uit de directe omgeving en uit de regio een goed beeld hebben van wie 

wij zijn en wat wij doen.” Een gesprek over een van de oudste verpleeghuizen van 

Nederland, het brede zorgaanbod,  de nieuwbouw en tenslotte ‘hoe wordt Kerst gevierd?’

Waar staat Kalorama voor en voor wie is 

jullie zorg bedoeld?

“Kalorama staat voor zorg aan mensen die 

zoveel zorg en begeleiding nodig hebben dat 

ze niet meer thuis kunnen wonen. Dat zijn 

bijvoorbeeld mensen met dementie of oude-

ren met lichamelijke problemen. Maar onze 

zorg is nog veel breder dan dat. Vanuit onze 

locaties in Beek en Nijmegen bieden wij niet 

alleen zorg aan ouderen maar ook aan men-

sen met doofblindheid, mensen die revalide-

ren en aan mensen met beademing of een 

laag bewustzijn. In Nijmegen ligt het hospice 

Kalorama Bethlehem waar we mensen bege-

leiden in hun laatste levensfase.” 

“Ik wil graag benadrukken dat we binnen alle 

soorten van zorg en wonen die wij aanbieden 

veel aandacht hebben voor het welbevinden 

van onze bewoners. Wij vinden het belangrijk 

dat een bewoner bij ons gewoon een fijne 

dag heeft. Daar draait het tenslotte om.”

Wat is kenmerkend voor Kalorama?

“Wij zijn een middelgrote organisatie en wer-

ken kleinschalig. Dat betekent dat we veel 

individuele aandacht aan de bewoners geven. 

Onze medewerkers kennen onze bewoners, 

dat vind ik heel belangrijk. Als bestuurder 

ervaar ik echt de persoonlijke betrokkenheid 

van de mensen die bij ons werken en vrijwilli-

gerswerk doen. We hebben eigen behandela-

ren en dus ook veel expertise in huis. 

Medewerkers krijgen bij Kalorama maximaal 

de ruimte om hun vak uit te oefenen.”

Kalorama bestaat al heel erg lang, hoe 

lang eigenlijk?

“Kalorama is een van de oudste verpleeghui-

zen in Nederland. Over een paar jaar, in 2022, 

bestaan we zelfs 100 jaar! Onze oorsprong 

gaat terug naar de bestrijding van de volks-

ziekte tuberculose. Het prachtige, heuvelach-

tige natuurgebied bij Beek was een uitste-

kende locatie voor een sanatorium. Joop 

Michels, voormalig directeur van Kalorama in 

de jaren 60, was in zijn tijd een vernieuwende 

grondlegger van verpleeghuiszorg. 

Tegenwoordig is Kalorama wederom vernieu-

wend. We zijn deelnemer van de ‘Radicale 

vernieuwing verpleeghuiszorg’. Dat houdt in 

dat als regels en protocollen in de weg staan 

we kijken hoe het anders kan. Zo willen we 

meer aandacht geven aan onze bewoners.” 

Volgend jaar start de nieuwbouw, wat 

gaat er veranderen?

“Onder de noemer: ‘Kalorama bouwt nieuw’ 

zullen in de komende jaren alle gebouwen 

aan de Nieuwe Holleweg 12 in Beek vervan-

gen worden door nieuwbouw. De nieuwe 

gebouwen sluiten straks nóg meer aan op 

kleinschalig wonen. Iedere bewoner heeft 

straks een studio met eigen sanitair. Er komen 

uiteindelijk minder gebouwen dan er nu 

staan waardoor er meer ruimte is voor de 

natuur. Nog meer dan nu ligt Kalorama straks 

midden in een prachtig park! We starten met 

de nieuwbouw van het Centrum voor doof-

blinden. In dit hele proces zijn we uiteraard 

goed in contact met onze buren.”

Tot slot: hoe vieren jullie Kerst bij 

Kalorama?

“Wij geven onze teams en bewoners daar 

heel veel vrijheid in. Ik weet bijvoorbeeld dat 

het team van de Sterrenberg, waar bewoners 

met dementie wonen, ook dit jaar weer een 

themaweek organiseert in december: ‘Winter 

Wonderland’. Zo maakt ieder team in overleg 

met bewoners, familie en vrijwilligers een 

eigen keuze rondom de invulling van de 

feestdagen.”

Kom langs bij Kalorama!

Belangstellenden en geïnteresseerden zijn 

van harte welkom bij Kalorama. Neem alvast 

een kijkje op onze website of bel ons voor een 

afspraak.

Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX Beek (Berg & Dal)

(024) 684 77 77  •  www.kalorama.nl 

Bewoners zijn erg blij met de Belevenistafel. 

Vooral mensen met dementie vinden dit heel leuk.
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