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In 1909 werd op initiatief van Rot-
terdamse notabelen het ‘Sanato-
rium Immendaal’ gebouwd. Het 
sanatorium was vooral bedoeld 
voor Rotterdamse tuberculose-
patiënten. Voor slechts enkele gul-
dens per maand konden zij in het 
Immendaal worden verpleegd.

Oprichting vereniging  tot 
‘Christelijke verpleging van 
landlopers en bedelaars’ in 
Beekbergen. De vereniging 
kocht boerderij Het Hoogeland 
in Beekbergen. Landlopers, 
vagebonden, alcoholisten en 
spiritusdrinkers kregen kost en 
inwoning in ruil voor werk op de 
boerderij. 

In 1950 veranderde de functie van 
het prachtige jongensweeshuis 
Berghorst aan de Loseweg in een te-
huis voor oude mannen en vrouwen. 
De kamers in het statige pand waren 
groot en comfortabel.

De vraag naar bejaar-
denhuizen in Apeldoorn 
nam in de jaren zestig 
sterk toe. Toenmalig 
koningin Juliana stelde 

voor slechts 100 gulden per jaar grond beschik-
baar voor een nieuw huis. Drijvende kracht 
achter de totstandkoming van het bejaardenhuis 
was de Stichting Hervormd Bejaardencentrum. 
In 1963 opende Loohof haar deuren.

Na dertig jaar intensieve bewo-
ning en door nieuwe zorginzichten 
was de Loohof aan vervanging toe. 
In 1998 werd de nieuwbouw in 
gebruik genomen. Een deel van  
de cliënten ging over naar de  
Sprengenhof in Ugchelen. 

Rotterdam wilde van de exploitatie van 
het verpleeghuis af. Bovendien stimu-
leerde de overheid ook de samenwerking 
tussen verpleeghuizen. Eerst vond er 
een defusie plaats, het Hoogeland werd 
onderdeel van IrisZorg. Door die ont-
vlechting zocht Hullenoord een nieuwe 
samenwerkingspartner. De PCWZ zat 
in dezelfde sector en was daarmee een 
goede kandidaat. In 2000 werd Atlant 
Zorggroep opgericht en in 2001 sloot het 
Immendaal ook aan.

In 1985 benoemde de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg  
Hullenoord tot verpleeghuis 
voor mensen met Huntington. 

In 1973 verhuisde het Koningin 
Wilhelmina Rusthuis naar de 
Tannhauserstraat. Rijksover-
heid en gemeente sprongen 
bij. Met een belangrijk effect: 
voortaan konden alle bejaar-
den een plaatsje krijgen, niet 
alleen die van de Nederlands 
Hervormde kerk. Mensen 
stonden in de rij om in het 
Wilhelmina te mogen wonen. 
Het huis had een goede naam. 

De Stichting vrienden van 
Atlant wordt opgericht op 
21 mei 1973.

                                   In 1966 startte de Stichting 
Hoogeland verpleeghuis Hullenoord voor 
medische zorg aan mensen uit de maatschap-
pelijke opvang. Het pand was bij de oplevering 
ultramodern. Een instelling voor “Mensen waar 
elders geen plaats voor is…”, aldus een gevleu-
gelde uitspraak over het oude Hullenoord. 
Deze ruimhartige opvang was de kiem voor de 
ondersteuning die Atlant nu biedt aan mensen 
met ingewikkelde problemen. 

Het oude mannen- en vrouwen huis kreeg na 40 
jaar bestaan de naam van haar beschermvrouwe: 
Koningin WilhelminaRusthuis.  

In 1970 verrees op initiatief van de 
Gereformeerde Kerk in het centrum 
van Apeldoorn de Goede Reede, 
vandaag de dag bekend als Berken-
hove.  Het stichtingsbestuur stelde 
er prijs op bekend te maken dat 
het tehuis openstond voor iedere 
bejaarde, ongeacht zijn of haar 
kerkelijke gezindheid. Het moest 
een tehuis zijn voor iedereen. De 
kamers waren net mini-woningen. 
Iedere bewoner had een eigen 
voordeur met sleutel en eigen bel. 
Dat was bijzonder in die tijd. 

In 1982 werd de Geriatrische 
Inrichting Beekbergen een 
verpleeghuis en veranderde de 
naam in het Immendaal. 

Stichting Zorgzaam 
Atlant Zorggroep 
Bewindvoering en 
Vermogensbeheer 
werd opgericht op 
13 april 1995.

Stichting Sociaal Fonds 
Atlant Zorggroep  wordt 
opgericht op 25 augustus 
2003

Het gebouw van Hullenoord 
- en het idee daarachter- 
raakte in de jaren negentig 
steeds verder verouderd. Bij 
het maken van nieuwbouw-
plannen besloot men verder 
te differentiëren. Zo kon er 
meer aandacht komen voor 
specifieke expertises. In 2001 
werd de locatie Heemhof 
opgeleverd, een geheel 
nieuw gebouw in de wijk de 
Maten. De Heemhof is voor 
mensen met Huntington en 
voor mensen in de psycho 
geriatrie.

Het Immendaal sloot in 2015 de 
deuren. In datzelfde jaar kreeg 
de locatie Heemhof een extra 
verdieping, de vraag naar ge-
specialiseerde verpleeghuiszorg 
voor mensen met de ziekte van 
Huntington blijft groeien. 

In 1994 verhuisde de be-
woners van Berghorst naar 
een nieuw pand in de wijk 
de Maten. Veel bewoners 
namen met pijn in hun hart 
afscheid van het oude Berg-
horst. Maar nieuwe, grote 
appartementen maakten 
veel goed.  

In verpleeghuis Hullenoord woonden jaren 
veel cliënten met psychische en gedrags-
problemen. Medewerkers waren daardoor 
gewend aan het omgaan met de soms 
ingewikkelde problemen zoals bij Hunting-
ton. Hullenoord verwelkomde daarom in 1979 
de eerste twee cliënten met Huntington. Dat 
aantal groeide in de jaren daarna gestaag. 

Begin jaren 90 
gingen binnen de 
Loohof stemmen op 

om tot meer samenwerking te komen tussen 
de Protestants-Christelijke verzorgingshuizen in 
Apeldoorn. De overheid stimuleerde die krach-
tenbundeling. Op 1 januari 1992 kwam het tot 
een fusie tussen de Loohof en de Goede Reede. 
Samen gingen ze verder onder de naam Protes-
tants Christelijke Woonzorgcentra Apeldoorn, 
kortweg PCWZ. In 1994 sloten ook Berghorst en 
Koningin Wilhelmina officieel aan bij de PCWZ. 

In 2007 werd op het oude terrein van 
Hullenoord de Markenhof opgeleverd 
voor mensen met Korsakov en andere 
gedragsstoornissen. 

In 2010 verhuisden de bewo-
ners van het Immendaal naar 
het nieuwe Markenhaven. 
Vanaf 2012 werd daar ook de 
afdeling Oostpoort geopend 
voor mensen met chronische 
psychiatrische verpleeghuis-
zorg.

Vanaf 2009 verhuisden de 
bewoners van de Goede 
Reede gefaseerd naar 
Berkenhove aan de Koning 
Lodewijklaan. Hier is nu 
een kleinschalige woon-
voorziening voor ouderen 
met dementie en een flat 
met appartementen voor 
scheiden wonen en zorg. 
Wijkbewoners kunnen bij 
Berkenhove terecht voor 
thuiszorg of elkaar treffen 
in de mooie ontmoetings-
ruimte.   

Het sanatorium Im-
mendaal sloot in 1959 de 
deuren voor  tuberculose 
patiënten. In de jaren 60 
veranderden naam en 
functie. Sanatorium Im-
mendaal ging verder als 
Geriatrische Inrichting 
Beekbergen. Doordat de 
gemeente Rotterdam 
vooral oude zeelieden 
met drankproblemen of 
Korsakov naar Beekber-
gen stuurde, ontstond 
hier de specialisatie 
Korsakov.

Tegelijk met het ontstaan van Het Hoogeland, groeide 
in Apeldoorn het plan om iets te doen voor ‘oude 
stumpers’ uit de stad. In 1898 opende de Nederlands 
Hervormde kerk een oude mannen- en vrouwenhuis.
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Hoe verder de groei van de 
verzorgingsstaat, hoe groter het 
besef van onhoudbaarheid voor 
de toekomst. In 2015 werd de 
AWBZ hervormd en gedeeltelijk 
vervangen door de Wet langduri-
ge zorg, de zorgverzekeringswet 
en de WMO. Gemeenten kregen 
daardoor meer verantwoorde-
lijkheid voor herinrichting van de 
zorg. Aandacht voor kwalitatief 
hoogwaardige zorg is gebleven, 
maar in een nieuwe jas. Mensen 
krijgen meer verantwoordelijk-
heid en regie. Er is niet langer 
een automatisch recht op geor-
ganiseerde zorg. Nieuwe technie-
ken moeten nieuwe vormen van 
zorg mogelijk maken. En de rol 
van mantelzorgers neemt toe.  



voor 
unieke mensen

2015

MarkenZuider
Vanaf 1 april 2015 zijn we gestart bin-
nen de locatie Marken Zuid met een 
zelfstandige woonvorm voor bewoners. 
De afdeling draagt de naam Marken 
ZuidER, waarbij ER staat voor Eigen 
Regie!

Nieuwe verdieping Heemhof
Na drie jaar Everest in Beekbergen zijn de bewoners 
met de ziekte van Huntington verhuisd naar Heem-
hof. De opening met de bewoners en familieleden 
en een paar maand later met externe genodigden 
was een feestje! Wij zijn trots omdat we met deze 
nieuwe woonomgeving aansluiten bij de behoeften 
en wensen van mensen met de ziekte 
van Huntington. 

Team van de toekomst
Het project ‘Team van de Toekomst’ 
is van start gegaan. Hiermee willen 
we de samenwerking tussen cliënt, 
mantelzorger, vrijwilliger en medewer-
kers vergroten. Het doel van dit project 
is het vormen van één samenwerkend 
team die er samen voor zorgen dat we 
de zorgvraag en de afstemming van ta-
ken goed met elkaar bepalen! Afdeling 
Kleinschalig Wonen van Berkenhove en 
afdeling de Waag van Marken Haven 
doen mee aan het project. 

Reorganisatie & EVV traject
In 2015 zijn wij verder gegaan met de reor-
ganisatie waarmee we in 2014 zijn gestart. 
Bepaalde functies zijn verdwenen, anderen 
elders ondergebracht of anders ingevuld. 
Er is een nieuwe sollicitatieronde geweest 
voor de teamleiders en het Team Innovatie 
is opgericht. In het voorjaar van 2015 is het 
EVV-ontwikkeltraject gestart. Aan dit traject 
doen alle EVV’ers, EVB’ers en verpleegkun-
digen, die EVV taken hebben, mee. Doel van 
het traject is om alle medewerkers die de 
zorg voor cliënten coördineren dit op een 
eenduidige wijze te laten doen, afgestemd 
op de individuele wensen van de cliënt.

Puls
We hebben diverse simulatie inspectie bezoeken 
aan zorgafdelingen laten doen om te bepalen of 
wij voldoen aan de normen verantwoorde zorg. 
Dat doen wij voor het grootste gedeelte goed. 
Onze verbeterpunten in 2015 waren de VIM proce-
dure en het ECD goed invullen. 

Vilans app
Om te helpen bij het zichtbaar maken van 
wat we doen, zodat we ook kunnen leren 
en ontwikkelen zijn we bij ’t Koetshuis en 
op Coolsingel gestart met een speciale 
app van Vilans. Met deze app kunnen we 
kortcyclisch verschillende onderdelen 
meten en gelijk verbeteren. We bepalen 
zelf de vragen die we bij bewoners, me-
dewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers  en 
leidinggevenden willen uitzetten, houden 
een 0-meting en toetsen na een afgespro-
ken periode weer. 

Passage
In 2015 zijn we gestart met de voorbereidingen 
voor een  unieke instroom-, doorstroom-, obser-
vatie afdeling voor de cliënten met Huntington, 
Korsakov en Chronische Psychiatrische Verpleeg-
huiszorg. Op deze afdling wordt een leef- en 
behandelklimaat geboden voor alle cliënten die 
een combinatie van zorg en structuur behoeven 
in een omgeving die gesloten te maken is.

84% HACCP audit
Atlant heeft in 2015 veel aandacht besteed aan de  
HACCP (hygiënecode). Dit met groot succes, we 
hebben in het stoplicht systeem een score van 84% 
groen behaald tijdens de HACCP audit.

Corona Koetshuis
Onze afdeling  ’t Koetshuis heeft het Zilveren 
Corona keurmerk behaald. Ondanks dat het label 
inmiddels niet meer bestaat, blijft de inhoud ervan 
veel belangrijker. ’t Koetshuis heeft bewezen geen 
label nodig te hebben om je zo thuis mogelijk te 
kunnen laten voelen. Daar hebben de medewerkers 
door hun enthousiasme en enorme inzet voor ge-
zorgd. Door alle inspanningen krijgen de bewoners 
meer dagbesteding aangeboden, wordt er gekookt 
en is het interieur opgeknapt en heeft een huise-
lijke sfeer gekregen. 

Nieuwbouw Koningin Wilhelmina
We zijn gestart met de nieuwbouw voor Koningin Wilhelmina. 
De gemeente Apeldoorn, projectontwikkelaar MAB Develop-
ment, Atlant Zorggroep en woningcorporatie Habion werken 
nauw samen aan ontwikkeling en bouw van het nieuwe 
stadsdeelhart Anklaar. Het nieuwe woonzorgcentrum Koningin 
Wilhelmina neemt daar een prominente plek in!

iPads
Op alle locaties van Atlant Zorggroep 
zijn speciale iPads aanwezig. De iPad is 
door en met cliënten te gebruiken. Per 
locatie zijn er medewerkers getraind 
om met de iPad te werken. Zij ver-
spreiden hun kennis bij de collega’s. 
Zo bekijkt mevrouw Toet samen met 
de activiteitenbegeleidster naar oude 
foto’s van vroeger, voor haar dierbare 
herinneringen.
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Uitbreiding DAC
De vraag naar dagbesteding op het Dagactiviteitencentrum 
(DAC) blijft groeien. Reden genoeg voor een uitbreiding van ons 
DAC! Op die manier kunnen we nog meer werkplekken bieden! 

Parachutesprong Libbe
In augustus kwam de vraag van vrijwilliger Martie van Dijk: ‘Wie heeft er nog 
een grote wens?’ Libbe van Borssum Waalkes, (cliënt Huntington-afdeling 
Everest) reageerde erg enthousiast en riep meteen: ‘Ik zou heel graag een 
parachute sprong willen maken.’ Na weken oefenen om met gestrekte benen 
te kunnen landen maakte Libbe de sprong!

Alois
De Alois is speciaal ontwikkeld om het 
bewegen voor mensen met dementie 
te stimuleren. De Alois stimuleert lichaams-
beweging, cognitieve uitdaging, en sociaal 
contact. De Stichting Vermogensbeheer 
heeft er twee gedoneerd aan Atlant!

CHRONISCHE PSYCHIATRISCHE 
VERPLEEGHUISZORG

DEMENTIE

Nieuwe bestuurder & MT-leden
In 2015 namen we, na bijna 9 jaar, afscheid 
van bestuurder Nelleke Vogel. Haar functie 
is in de zomer van 2015 opgevolgd door voor-
malig directeur bedrijfsvoering Thijs Houtap-
pels. Zijn functie is opgevolgd door voormalig 
F&C manager Robert Boelhouwer. Met de 
komst van Cornel van Leeuwen als bestuurs-
secretaris half april en aan het einde van het 
jaar divisiemanager ouderenzorg Mieke van 
Gorcom stond er eind 2015 een nieuw MT. 

Duurzaamheid 
In 2015 hebben we onze ideeën voor 
duurzaamheid verder vorm gegeven: aan 
het einde van het jaar zijn er op het dak 
bij Heemhof zonnepanelen geplaatst, een 
belangrijke lange-termijn investering die 
ervoor gaat zorgen dat we met behulp 
van zonlicht energie kunnen opwekken 
en daarmee de locatie Heemhof voor een 
gedeelte voorzien van groene energie.

MANTELZORGERS

MEDEWERKERS

Ysis
In 2015 hebben we het project Ysis afgerond. 
Alle behandelaren werken nu met dit elektro-
nisch behandeldossier. Met behulp van Ysis 
kunnen behandelaren op professionele wijze 
onderzoeksgegevens, behandeldoelen en be-
handelverrichtingen vastleggen. We merken 
dat de communicatie tussen behandelaren is 
vereenvoudigd doordat berichten binnen Ysis 
worden verstuurd.

UNIEKE ZORG

Mijn Caress, zorgdossier
We zijn het project “Mijn Dossier 2016 binnen Caress” gestart voor 
een verdere verbetering van (het werken met) het zorgdossier. De 
goede voorbeelden, die op veel plekken in de organisatie beschikbaar 
zijn, willen we breder toepassen. Inmiddels is een cliëntenportaal als 
module beschikbaar en is voor medewerkers het Caress-medewerker-
portaal ontwikkeld.

TOPCARE
Op 18 februari 2015 ontvingen onze Topcare 
afdelingen Huntington en Korsakov het Topcare 
predicaat! Met dit predicaat voldoen wij aan de 
Topcare toetredingscriteria op het gebied van 
zorg, onderzoek, onderwijs en samenwerking. 

In voor Zorg
Omdat we de unieke zorg zo goed mo-
gelijk willen organiseren zijn we con-
tinu op zoek naar hoe we waardevolle 
zorg kunnen verbinden met de harde 
kwaliteitseisen die aan ons vakman-
schap  worden gesteld. Om die reden 
is in juni 2015 het traject In voor Zorg 
gestart. Dit traject kent twee hoofd-
doelen: 1. De individuele cliëntvraag 
is uitgangspunt voor het organiseren 
van de zorg. 2. Iedere medewerker 
levert direct of indirect waardevolle en 
verantwoorde zorg. 

HKZ
Tijdens het bezoek van de HKZ-auditoren blijkt dat we 
werken conform HKZ normen VVT. De auditoren hebben 
complimenten uitgesproken over de bevlogenheid én de 
wil om te leren van de geïnterviewde medewerkers en 
gaven als verbeterpunt mee om ons risicomanagement 
aan te scherpen, dus daar hebben we gelijk stappen op 
gezet.  

Vrijwilligers
Elk jaar zijn wij ontzettend blij met de inzet van 
onze vele vrijwilligers. Dankzij hun hulp kunnen 
veel cliënten extra dingen doen! Daarom zetten 
we ze af en toe in het zonnetje, zoals de vrijwil-
ligers van De Loohof, die middels een barbecue 
bedankt werden voor hun inzet van het afgelo-
pen jaar. 

Feiten & cijfers

CTO 
In 2015 hebben we weer een cliënttevredenheidsonder-
zoek gehouden, we scoren met veel afdelingen net boven 
gemiddelde en met sommige afdelingen veel beter! Cliën-
ten hebben aangegeven dat we nog kunnen bijdragen aan 
de sfeer tijdens het eten, de privacy, de informatievoorzie-
ning en de invulling voor een zinvolle dag. Daarom zijn we 
huiskameroverleggen begonnen, hebben extra 
nieuwsbrieven ingezet en doen regelmatig op 
andere manieren koken en eten in de restaurants 
en huiskamers. 

CCR convenant
In 2015 hebben de lokale cliëntenraden en de centrale 
cliëntenraad  een convenant gesloten. Deze overeen-
komst regelt de bevoegdheden en de werkwijze van 
de lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad. 
De CCR heeft in 2015 onder andere een positief advies 
gegeven over de 3 speerpunten vanuit analyse CTO, 
inzagerecht cliëntendossier en benoeming Raad van 
Toezicht leden. 

       R verkiezingen
In april 2015 traden alle OR leden 
af. Een deel stelde zich verkiesbaar. 
Uiteindelijk startte 30 april 2015 een 
nieuwe OR met acht leden. Om de 
zeven nog openstaande functies 
in te vullen, hield de OR in oktober 
2015 tussentijdse verkiezingen. Sinds 
eind oktober 2015 bestaat de OR uit 
twaalf leden.

Ipod project
Muziek kan veel betekenen voor mensen met 
dementie, daarom heeft afdeling Coolsingel op 
MarkenHaven het Ipod project gedaan.  De 
cliënten kregen een persoonlijke  Ipod met hun 
favoriete muziek in bruikleen. Na drie maanden werd opnieuw ge-
meten of er veranderingen waren opgetreden wat betreft de stem-
ming, onrust en kwaliteit van leven. Er waren mooie voorbeelden: 
bewoners die normaal amper spraken, hoorden we met de Ipod op 
ineens zingen. 

409

140 199

512

929 553

921

1069 752

FTE:613,47

Aantal cliënten per 31-12-2015

Aantal medewerkers in dienst in 2015 Aantal vrijwilligers in dienst in 2015

    Ziekteverzuim  2015 
6,78%Totaal

Totaal

(incl. leerlingen, stagiaires, Raad van Toezicht)

Totaal €o

mzet in 2015

52.293.644


