
Aanvullende informatie

De eerste kleinschalige woonvorm 

van Atlant is gevestigd in Berkenhove, 

Apeldoorn. Ook bij andere locaties 

worden kleinschalige woonvormen 

gerealiseerd. Om voor plaatsing  

in aanmerking te komen hebt u  

een indicatie nodig van het CIZ  

(Centrum Indicatiestelling Zorg) met een  

BOPZ-verklaring (Bijzondere Opname 

Psychiatrisch Ziekenhuis). Uw huisarts  

of doorverwijzer kan u daarbij helpen. 

Het rechtstreekse telefoonnummer 

van het CIZ is (088) 789 12 20.

Corona kwaliteitslabel

Kleinschalig Wonen Berkenhove  

heeft in juni 2013 het kwaliteitslabel 

Corona behaald. Het Coronalabel is een 

kwaliteitslabel dat door een aantal 

zorgorganisaties is opgericht. Het label 

onderscheidt zich door gastvrijheid, 

welzijn en kwaliteit van zorgverlening. 

Die thema’s sluiten uitstekend aan op de 

missie en visie van Atlant ’unieke zorg 

voor unieke mensen’. We proberen dan 

ook zoveel mogelijk in te spelen op uw 

wensen en behoeften. Vandaar dat we 

ons sterk maken voor dit label.
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Voor ouderen met 
psychogeriatrische 
problematiek

appartement | visie op wonen en begeleiding | belevingsgericht werken | 

kleinschalig wonen binnen een woon(zorg)centrum | afstemmen

Meer weten?

Onze medewerkers van Bureau 

Zorgentree geven u graag meer uitleg, 

telefonisch of per mail. 

Zij zijn bereikbaar van maandag 

t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Telefoon: 

(055) 506 74 56

Postadres: 

Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn

Mailadres: 

bureauzorgentree@atlant.nl

Website: 

www.atlant.nl



Huiselijk en vertrouwd 

Atlant streeft ernaar om samen met 

u een zo vertrouwd mogelijke woon -

omgeving te creëren. Daarom zorgt u 

voor het meubilair en wij voor een 

comfortabel bed. We nodigen u uit 

om zoveel mogelijk deel te nemen aan 

dagelijkse activiteiten, zoals koken, 

afwassen en koffie zetten. 

Zo bent u samen met uw medebewoners 

betrokken bij de huiselijke bezigheden 

die u zo vertrouwd zijn. Ook als u niet 

actief kunt bijdragen aan de werk zaam-

heden hebt u profijt van de gezellige 

bedrijvigheid. En uiteraard zijn uw 

familie en mantelzorger van harte 

welkom bij u thuis

Een eigen team  
en specialist

Een van de voordelen van kleinschalig 

wonen is de aanwezigheid van een vast 

begeleidingsteam van Atlant. Zij kennen 

uw verhaal en staan 24 uur per dag  

voor u klaar. Een ervaren specialist 

ouderengeneeskunde is eindverantwoor-

delijk voor uw behandeling; in overleg 

met u en uw familie krijgt u waar nodig 

ondersteuning van bijvoorbeeld een 

fysiotherapeut of ergotherapeut.

Afstemmen 

Wij hebben regelmatig contact met uw 

familie of mantelzorger, om de voortgang 

en de gemaakte afspraken te evalueren 

aan de hand van een samen met u 

opgesteld Zorgleefplan. Zij kennen 

immers als geen ander uw levens-

geschiedenis. In dat plan worden  

zowel medische zorgbehandelingen  

als aspecten van welzijn geregistreerd. 

Tijdens het halfjaarlijkse multidisciplinair 

overleg (MDO) worden alle afspraken 

doorgenomen en indien nodig aangepast. 

Uw eerste contactpersoon wordt 

hiervoor uitgenodigd.

Extra faciliteiten

Omdat de kleinschalige woonvorm is 

aangesloten bij een woon(zorg)centrum 

kunt u ook gebruik maken van de voor - 

zieningen zoals het Grand Café en de 

diverse andere ontspanningsactiviteiten. 

Psychogeriatrische zorg en huiselijkheid hoeven elkaar niet uit te sluiten. 

Bij Atlant kunt u kleinschalig wonen, in een eigen appartement met een 

sfeervolle gemeenschappelijke woonkamer voor 6 tot 8 bewoners. U bent 

verzekerd van zorg en aandacht op maat én van een levendige thuissituatie 

met medebewoners. En natuurlijk brengt u gewoon uw eigen meubels mee!
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U wordt als bewoner zoveel mogelijk 
betrokken bij de dagelijkse activiteiten: 
eten koken, afwassen, koffie zetten. 
Ook als u niet actief kunt bijdragen maakt 
u in ieder geval alle voorbereidingen mee. 
Want zeg nu zelf, er gaat toch niets 
boven de huiselijke sfeer van een 
zelfbereide maaltijd?


