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Merkt u dat het ouder worden uw leven verandert?

Of is het juist een chronische ziekte die uw aandacht vraagt? 

Wilt u graag gezond blijven eten? Stelt u prijs op uw onafhankelijkheid?

Wilt u iedere dag uw eigen tijd indelen?

Welkom bij Atlant!
Sfeerimpressie
Mensen en wensen verschillen als het om wonen 

en zorg gaat. Atlant helpt, bij u thuis of in één 

van onze locaties. Bij Atlant werken professionals 

die hun vak verstaan. Onze zorg is persoonlijk  

en van hoge kwaliteit, met aandacht voor u  

als individu. 

Deze brochure geef een indruk van de sfeer 

binnen Atlant en de mogelijkheden die wij in 

huis hebben. Unieke zorg voor unieke mensen. 

Midden in de wijk
Onze Atlanthuizen staan midden in woonwijken, 

zodat uw vertrouwde omgeving in de buurt is. 

De deuren van Atlant staan altijd open. Wonen 

bij Atlant geeft vele mogelijkheden. Samen met 

familieleden, vrienden of wijkbewoners bent u 

welkom in onze restaurants. Genieten van een 

potje biljarten, een rustgevende kappers- of 

voetbehandeling of een bibliotheekbezoek? 

Atlant heeft het. Ook met uw vragen over 

wonen, welzijn en zorg kunt u er terecht. 

Bijna alle locaties hebben speciaal daarvoor 

informatiepunten. Waar? Kijk op www.atlant.nl

Acht locaties
Atlant Zorggroep biedt vanuit acht locaties 

unieke zorg voor unieke mensen. Voor u dus. 

Onder de paraplu zorggroep verstaan we wonen, 

welzijn en zorg. Vanuit de acht locaties in 

Apeldoorn, Ugchelen en Beekbergen geven we 

op vele manieren kleur aan uw leven. Wij bieden 

u plaats in één van de Atlanthuizen of geven 

zorg thuis. Ook biedt Atlant specialistische zorg 

voor mensen met dementie,  Chronisch Psychia-

trische Verpleeghuiszorg (CPV), Korsakov en 

Huntington.

Contact
Wilt u direct contact met een medewerker?  

Of zou u graag een rondleiding door één van  

de Atlanthuizen willen?

Neemt u dan contact op met de medewerkers 

van Bureau Zorgentree via 055 – 506 74 56 of 

bureauzorgentree@atlant.nl. 

Vroeg of laat krijgt u of iemand uit uw omgeving met dit soort vragen te maken. 

Uw levensstijl verandert met het ouder worden of bij een chronische ziekte. 

U kunt gelukkig nog veel dagelijkse dingen zelfstandig. Toch is op andere momenten wat hulp 

en ondersteuning prettig. Op zo’n moment biedt Atlant Zorggroep een passende oplossing. 

Daarover leest u meer in deze brochure. 

54

Unieke zorg voor  
unieke mensen



Wonen
In diverse Apeldoornse wijken én in Ugchelen  

en Beekbergen vindt u de Atlantlocaties. Daar 

kunt u (zelfstandige) woonruimte betrekken. 

Deze woonzorgcentra staan midden in 

woonwijken, zodat uw vertrouwde omgeving 

nooit ver weg is. De Atlantlocatie is hiermee  

het middelpunt van de wijk. Meer over onze 

locaties vindt u verderop in deze brochure.

Kleinschalig wonen bij dementie

Dementie is een veelvoorkomende ziekte. 

In de eerste fase van dementie kunt u vaak  

op familie en mantelzorgers terugvallen.  

Atlant biedt u dan de mogelijkheid om deel  

te nemen aan de dagbehandeling. Na verloop 

van tijd is thuis wonen soms niet meer mogelijk. 

Juist dan is het fijn in een kleinschalige  

woonvorm te wonen. Bij Kleinschalig Wonen 

Berkenhove woont u in uw eigen appartement. 

In de woonvorm wonen zes tot acht bewoners 

per groep, met wie u in een gezamenlijke  

woonkamer kookt, afwast, actief bezig bent  

en gezelligheid beleeft. U krijgt hier dagelijks 

intensieve begeleiding. 

Huren bij Berghorst 
Atlant biedt op Woonzorgcentrum Berghorst  

ook appartementen voor particuliere verhuur 

aan. Deze woonruimte is bedoeld voor ouderen 

met een indicatie voor thuiszorg. Als huurder 

ontvangt u zorg van Atlant. U kunt aanvullende 

abonnementen afsluiten waarmee u gebruik 

maakt van de gemakken en diensten die  

Atlant biedt. 

Welzijn
Bent u gewend om iedere week naar de kapper  

te gaan? Neust u graag rond in de bibliotheek 

voor die leuke roman? Doet u graag zelf 

boodschappen? Dat zijn dingen die uw leven 

kleur geven, dat is welzijn. Bij Atlant vinden  

wij uw welzijn belangrijk. Thuis of in één van 

onze Atlanthuizen, u kunt uw eigen ‘dingen’ 

blijven doen. Maar dat kan ook samen met  

familieleden of buurtbewoners. Het personeel en 

de vrijwilligers van Atlant organiseren dit voor u. 

Op de website www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl 

vindt u activiteiten die voor (buurt)bewoners  

bij uw locatie georganiseerd worden. 

Wat biedt Atlant 
aan wonen, welzijn, 
zorg en specialismen? 

De heer Jansen van de Kamp 
 [ bewoner Markenhof ] 

‘In het Dagactiviteitencentrum bij Markenhof 

repareer ik fietsen voor klanten van buiten 

Atlant en voor het personeel. Als een 

medewerker in het weekend een lekke  

band heeft, dan plak ik die even bij mijn 

appartement. Toen het in de winter vroor,  

heb ik zelfs een fiets in de badkamer 

gerepareerd. Je kunt ze toch niet lopend  

naar huis laten gaan.’

Missie: 
 zo thuis mogelijk

Atlant wil de beste zorg bieden in een  

woon- en werkklimaat waarin cliënten en  

medewerkers zich thuis voelen. Elk mens is 

uniek en verdient daarom unieke zorg. Bij ons 

draait alles om aandacht. Onze deskundige, 

gemotiveerde medewerkers hebben oog voor 

wat beter kan.

Visie:
  regionaal sterk,  
  landelijk erkend

Atlant wil een krachtige speler zijn op het gebied 

van wonen, zorg en dienstverlening. Door een 

terugtredende overheid is er sprake van 

scheiding van wonen en zorg. Hierdoor worden 

naast zorgdiensten, woon- en welzijnsdiensten 

die ouderen vragen steeds belangrijker.  

Atlant Zorggroep wil in de regio Apeldoorn  

via haar woonzorgcentra een goed pakket  

aan diensten bieden. De woonzorgcentra  

worden verder ontwikkeld als steunpunten  

in de woonservicegebieden. Atlant werkt 

voortdurend aan het verbeteren van de  

kwaliteit van leven.

Topcare 
Onze expertise op het gebied Korsakov, 

Huntington, dementie en Chronisch 

Psychiatrische Verpleeghuiszorg willen wij 

landelijk uitdragen. Deze kennis wil Atlant 

Zorggroep verder ontwikkelen en uitbouwen. 

Daarom werken we mee aan het keurmerk  

Topcare om zo de beste zorg voor deze 

doelgroepen te ontwikkelen.
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Zorg

Atlant Zorg Thuis

Uw eigen thuis, zelfstandigheid en privacy wilt  

u graag behouden. Maar hoe moet dat als het 

niet meer goed lukt alles zelf te regelen?

Als omwonende van onze woonzorgcentra  

kunt u gebruik maken van alle diensten die  

wij ook aan de cliënten in de woonzorgcentra 

bieden. Daarnaast werkt Atlant samen met 

Kruisvereniging ZorgSaam. ZorgSaam kan u  

hulp bieden bij uw dagelijkse klussen in en 

rondom het huis.

Verpleeghuiszorg

Er zijn ook situaties dat thuis wonen echt niet 

meer gaat, omdat de zorg té intensief wordt. 

Speciaal voor deze intensieve zorg heeft  

Atlant op diverse locaties appartementen.  

In deze aangepaste appartementen bieden  

wij u verpleeghuiszorg van hoge kwaliteit

Respijtzorg

Als u de dagelijkse zorg heeft voor een partner 

of ouder met dementie, dan schiet u er zelf soms 

mogelijk bij in. Om de zorg te kunnen volhouden 

en zelf geen klachten te krijgen, kan het goed 

zijn de zorg af en toe even uit handen te geven. 

U kunt dan nieuwe energie opdoen. Als u de zorg 

voor even aan een ander wilt overdragen kan 

dat door gebruik te maken van ‘respijtzorg’. 

Crisisopname

Voor tijdelijke verpleging en verzorging in acute 

situaties biedt het crisisbed van Atlant Zorggroep 

uitkomst. Het crisisbed biedt acute 24 uurszorg. 

Patiënten kunnen er ter overbrugging enkele 

dagen tot maximaal twee weken verblijven.

Kortdurende opname

Ook in noodsituaties staat Atlant Zorggroep  

voor u klaar. Als u bijvoorbeeld gevallen bent, 

uw mantelzorg tijdelijk uitvalt of als u nog niet 

alleen thuis kunt zijn na een ziekenhuisopname. 

Kortdurende opname is een tijdelijke 

voorziening tot maximaal zes weken.

Dagbesteding

Woont u nog thuis maar heeft u aanvullende 

behandeling, ondersteuning en/of begeleiding 

nodig omdat u lichamelijk of geestelijk niet  

meer zo goed uit de voeten kunt? Of wil uw 

partner of mantelzorger wat tijd voor zichzelf? 

Dan kunt u bij één van onze verschillende 

dagbestedingen terecht.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Bureau Zorgentree. 

Dat kan via (055) 506 7456 of 

bureauzorgentree@atlant.nl.

Luister naar de meeslepende klanken van een klassiek concert of 

bekijk een expositie. Ga op pad met een groep vrijwilligers naar 

de Apenheul en geniet van de capriolen van de aapjes. Houdt u van 

lezen of een spelletje met de kleinkinderen? U kunt volop boeken 

of spellen lenen. Voor al deze activiteiten die uw leven kleur geven, 

staat het personeel samen met de vele vrijwilligers klaar!

‘ Ik doe graag  
aan beeldhouwen,  
kan dat ook?’
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Specialismen 
Huntington

De ziekte van Huntington is een steeds

verdergaande (progressieve) erfelijke 

hersenaandoening. Het verloop van de ziekte  

is onvoorspelbaar. Dat komt onder andere door 

het aantal ernstige stoornissen dat optreedt. 

Naast lichamelijke symptomen zijn ook 

psychische problemen kenmerkend voor de 

ziekte. Hierbij valt te denken aan veranderende 

stemmingen en depressieve gevoelens. 

Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor  

uw gedrag en voor mensen in uw omgeving.  

Per individu kan zowel levensverwachting als 

ontwikkeling van de ziekte erg verschillen.  

De cliënten met de ziekte van Huntington 

worden op zorgvuldige wijze behandeld en 

begeleid in onze locatie Heemhof. 

Korsakov

In onze Atlantlocatie Markenhof begeleiden wij 

mensen met het syndroom van Korsakov. Dat 

syndroom heeft als directe oorzaak een ernstig 

gebrek aan vitamine B1. In Nederland komt het 

syndroom bijna alleen maar bij alcoholisten voor. 

Dit is het gevolg van zelfverwaarlozing, 

langdurig slecht eten of zelfs het volledig 

stoppen met eten. Het meest opvallende 

kenmerk van het syndroom van Korsakov is 

geheugenverlies, met name in het korte termijn-

geheugen. Door het geheugenverlies komen 

Korsakov-patiënten vaak in probleemsituaties 

terecht die ze zelf niet meer kunnen oplossen. 

Behalve geheugen problemen treden ook 

oriëntatieproblemen op en neemt het besef van 

tijd af. Atlant biedt Korsakov-patiënten zorg, 

behandeling en begeleiding op maat. 

Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg

Verpleeghuis Marken Haven telt een aantal 

afdelingen voor cliënten met Chronisch 

Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Deze bewoners 

met psychiatrische problemen hebben daarnaast 

verpleeghuiszorg nodig. Er is dan meestal sprake 

van lichamelijke aandoeningen en een grote 

zorgbehoefte. Kenmerkend voor deze groep 

cliënten is dat deze baat heeft bij een 

woonleefklimaat gericht op wonen,  

welzijn en passende dagbesteding. 

De afdelingen bieden zorg, verpleging en 

behandeling die afgestemd zijn op de  

specifieke behoeften van cliënt.

Dementie

Dementie komt veel voor, met name onder 

ouderen. Het geheugen gaat achteruit en 

oriënteren wordt steeds lastiger. Huishoudelijke 

en andere taken komen steeds meer op partner 

of familie neer. Vaak is er ook professionele hulp 

en zorg nodig. Dementiezorg is een specialisme 

van Atlant. Wij bieden woonruimte, zorg en 

behandeling aan bewoners die ermee te kampen 

hebben. Daarnaast vangen wij dementerenden 

op in onze dagbehandeling, zodat hun partners/

mantelzorgers er niet elke dag alleen voor staan.

U woont of gaat binnenkort wonen bij Atlant? Wilt u daar graag 

gebruik blijven maken van bijvoorbeeld een fysiotherapeut of 

diëtiste? Bij Atlant werken vele specialisten, die u de nodige 

aanvullende zorg kunnen bieden. Heeft u een indicatie voor een 

behandeling of begeleiding? Een specialist zal u onderzoeken en  

stelt na het onderzoek samen met u een behandelprogramma op.

Er zijn ook 
aanvullende  
behandelingen 
voor u
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Zorgindicatie
Als u door een ziekte, handicap, beperking 

of door ouderdom afhankelijk bent van 

professionele hulp, hebt u een indicatie nodig 

van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Voor een indicatie kunt u bellen met het CIZ bij 

u in de buurt. Uw huisarts, het ziekenhuis, de 

thuiszorg of het WMO-loket van de gemeente 

helpt ook graag met een indicatieaanvraag. 

Tegelijk met uw aanvraag voor de zorgindicatie  

kunt u meteen een persoonsgebonden budget 

aanvragen. Adressen van de CIZ-kantoren vindt  

u op www.ciz.nl. 

Keuze
Als u zorg nodig hebt, kunt u in veel gevallen 

zelf beoordelen welke zorg dat moet zijn. 

Uw huisarts, het ziekenhuis, de thuiszorg, de 

woonvoorziening of het woonzorgcentrum 

geven u hierin ongetwijfeld ook advies. Met uw 

zorgindicatie bent u in overleg met het CIZ vrij 

om zelf een organisatie te kiezen waarvan 

u zorg wenst te ontvangen. Als u kiest  

voor Atlant, is een telefoontje naar Bureau 

Zorgentree genoeg. Vanaf dat moment regelen 

wij voor u de zorg, behandeling en begeleiding 

die u nodig hebt.

Wachtlijst
De wachtlijsten zijn per Atlantlocatie 

verschillend, waardoor u soms moet wachten 

op een vrijgekomen plek. Mocht u ondertussen 

zorg nodig hebben, dan zullen we samen met u 

kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Vragen?
Heeft u vragen over aanmelding, opname of  

de wachtlijsten?

Neem gerust contact op met Bureau Zorgentree via 

bureauzorgentree@atlant.nl of 055 - 506 74 56. 

Hoe kunt u deelnemen aan welzijnsactiviteiten? Hoe krijgt u een indicatie? Waar kunt u 

terecht met uw vragen over de aanmeldprocedure? Atlant biedt niet alleen de nodige zorg  

en behandeling thuis of op locatie, wij helpen u ook met het aanvragen van de juiste zorg. 

Dat is onze missie: Unieke zorg voor unieke mensen.

Van welke 
disciplines kunt 
u gebruik maken?

• Ouderengeneeskunde

• Ergotherapie 

• Diëtetiek

• Fysiotherapie

• Logopedie 

• Dagverzorging 

• Dagverzorging CVA

• Dagbehandeling Psychogeriatrie 

• Dagbehandeling Specifiek

• Dagactiviteitencentrum Markenhof 

• Groepsverzorging 

• Muziektherapie 

• Mondhygiëne

• Geestelijke verzorging 

• Maatschappelijk werk

• Psychologie 

• Video interactie begeleiding

• Financiële begeleiding

Compleet
De behandelingen die wij u niet kunnen 

bieden, krijgt u via andere zorgaanbieders. 

Met deze deskundige specialisten hebben wij 

goede ervaringen, zodat wij u op alle fronten 

de zorgkwaliteit kunnen garanderen. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze behandelingen? 

Kijk op www.atlant.nl, mail naar 

bureauzorgentree@atlant.nl of bel met  

Bureau Zorgentree via (055) 506 74 56

Judith Bredenhof
 [ Bureau Zorgentree ]

‘Voor ieder 
individu 
is er een 
behandeling 
op maat. 
Dat is uniek!’

Hoe meldt u zich aan 
voor wonen, welzijn 
en zorg?
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Woonzorgcentrum Berghorst

Gijsbrechtgaarde 30

7329 CB Apeldoorn

Tel.: (055) 599 76 00

1

Woonzorgcentrum Sprengenhof

Dr. Piekemalaan 33

7339 MD Ugchelen

Tel.: (055) 549 63 00

8

Verpleeghuis Markenhof

Kuiltjesweg 1

7361 TC Beekbergen

Tel.: (055) 506 72 00

7
Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina

Tannhauserstraat 405

7323 DW Apeldoorn

Tel.: (055) 368 47 00

6

Verpleeghuis Marken Haven 

Kuiltjesweg 1a

7361 TC Beekbergen

Tel.: (055) 529 50 00

5

Verpleeghuis Heemhof

Beatrijsgaarde 5

7329 BK Apeldoorn

Tel.: (055) 578 33 00

4

Woonzorgcentrum De Loohof

Koning Lodewijklaan 2

7314 GD Apeldoorn

Tel.: (055) 357 81 00

3

Appartementencomplex Berkenhove

Koning Lodewijklaan 387b

7314 AZ Apeldoorn

Tel.: (055) 369 44 00

2

Waar vindt u 
de Atlantlocaties?
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 Appartementencomplex

Berkenhove
• Vlakbij de Apeldoornse binnenstad met winkels, theater en het Oranjepark  

 Bovendien is de supermarkt aan de overkant

•  132 eigen meerkamerappartementen waarbij u zelf kunt kiezen of en welke zorg u wilt

•  Goed bereikbaar met het openbaar vervoer

• Gezellig Grand Café

• Kleinschalig wonen Berkenhove voor 18 ouderen met dementie is dichtbij

• Dagverzorging mogelijk bij Goudenregen voor gestructureerde dagindeling  

 Uw mantelzorger heeft dan wat tijd voor zichzelf

• Informatiepunt en Ontmoetingsplek voor de wijk

Mevrouw Van de Starre woont 

in Berkenhove. Zij is enthousiast 

over haar woonlocatie:

‘Elke zaterdag loop ik de stad in, even naar 

de markt. Ik koop een visje of neem iets mee 

voor een andere bewoner. Ik ben bepakt en 

bezakt als ik terugkom. Als het goed weer 

is, pak ik een terrasje of ik ga op mijn balkon in 

de zon zitten. Daar heb ik een prachtig uitzicht 

over de binnenstad.’

1

• Gelegen midden in de Apeldoornse wijk De Maten 

• Goed bereikbaar met het openbaar vervoer

• Verpleeghuiszorg en dagbehandeling voor cliënten met dementie

• Eigen Huntingtonexpertisecentrum 

• 112 eigen appartementen met een gedeelde douche en toilet

• Allerlei activiteiten: geheugentraining, filmmiddag, bezoeken kinderboerderij

•  Eigen kapsalon, internetcafé, restaurant en een regelmatig bezoek van de pedicure

• Iedere zondag een kerkdienst

Lia van Gelder en Karen Lammertsen 

(teamleiders Huntingtonafdelingen)  

over het Huntingtonexpertisecentrum,  

dat u vindt in de locatie Heemhof:

‘De kwaliteit van leven kan wel sterk verbeteren, 

als de ziekte maar vroeg wordt onderkend. 

Dan kunnen mensen langer thuis blijven wonen, 

nog leren rijden in een elektrische rolstoel en 

een spraakcomputer bedienen. Voor snelle 

herkenning van de ziekte is spreiding van kennis 

nodig. Daarom is ons expertisecentrum zowel 

voor cliënt, mantelzorger als professional een 

goede aanvulling!’

 Verpleeghuis

Heemhof

2
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• Midden in de bossen nabij Beekbergen

•  Verpleeghuiszorg voor cliënten met dementie, Chronisch Psychiatrische 

Verpleeghuiszorg en andere psychische aandoeningen

• 90 eigen appartementen met gedeelde douche en toilet, 

 waar cliënten in kleine groepen bij elkaar wonen

• Allerlei activiteiten: een kookgroep, een koor, regelmatig filmmiddagen 

 of muziekmiddagen en uitjes

•  Passage, speciale instroom-, doorstroom- en observatie afdeling van  

Atlant is ook in Marken Haven gehuisvest

Mevrouw Koldenhof woont in 

Marken Haven. Ze zorgt ervoor dat 

iedereen zich snel thuis voelt in 

het verpleeghuis.

‘Na de verhuizing naar Marken Haven 

was ik snel op mijn gemak. Ik zorgde 

dat ik elke ochtend als eerste in de huis kamer 

was, dan zagen de bewoners die nog niet 

zo gewend waren, een bekend gezicht.’

 Verpleeghuis 

Marken Haven

3

• Midden in de bossen nabij Beekbergen

•  Verpleeghuiszorg voor 138 cliënten met het syndroom van Korsakov 

 en niet aangeboren hersenletsel

• Cliënten wonen in kleine groepen bij elkaar, maar hebben 

 een eigen appartement met douche en toilet

• Dagbehandeling op locatie aanwezig

• Dagactiviteitencentrum voor zinvolle dagbesteding

•  Eigen kapsalon, internetcafé, restaurant en een regelmatig bezoek van de pedicure

De heer Jansen van de Kamp  

woont in Markenhof. Hij is blij  

met het dagactiviteitencentrum:

‘In het dagactiviteitencentrum repareer 

ik fietsen voor klanten van buiten Atlant 

en voor het personeel. Als een medewerker 

in het weekend een lekke band heeft, 

dan plak ik die even bij mijn appartement. 

Toen het in de winter vroor, heb ik zelfs 

een fiets in de badkamer gerepareerd. 

Je kunt ze toch niet lopend naar huis 

laten gaan.’

 Verpleeghuis

Markenhof

4



2120

Unieke zorg voor  
unieke mensen

• Midden in de Apeldoornse wijk De Maten

• Goed bereikbaar met het openbaar vervoer

• 72 kamers met eigen badkamer, toilet en kleine keuken

• Speciale groepsverzorging voor cliënten met dementie in De Klaproos

• Allerlei activiteiten: bloemschikken, sjoelen, gymnastiek of internetten

• Eigen kapsalon, winkel, pedicure en restaurant

• Prikpoli van Gelreziekenhuis is aanwezig

• Appartementen voor particuliere verhuur

• Informatiepunt en Ontmoetingsplek voor de wijk

 Woonzorgcentrum

Berghorst

Medewerkers hebben van Atlant Zorggroep 

waar Berghorst onder valt, meer individuele 

vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen. 

En dat bevalt hen prima. Ze voelen zich 

meer dan voorheen ‘eigen baas’. 

Margo van de Vosse zegt hierover:

‘Ik heb het wel druk, maar voel me niet 

overbelast. Toen niet, en nu niet. Maar de zaken 

zijn wel beter geregeld. Omdat we nu zelf meer 

ondernemend zijn geworden. Als een collega zich 

’s morgens ziek meldt, lossen we dat samen als 

team op. Dan zetten we allemaal een stapje 

meer. We praten er over. En dat gaat heel goed.’
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• Gelegen aan de rand van Apeldoorn, in de wijk Berg en Bos

• Paleis Het Loo, Kroondomeinen en binnenstad binnen handbereik

• 81 woon-/slaapkamers met eigen toilet en badkamer

• Verpleeghuiszorg en groepsverzorging vindt u hier ook

• Tweemaandelijks verschijnt De Hofkrant met daarin alle activiteiten voor bewoners

• Eigen restaurant

• Informatiepunt en Ontmoetingsplek voor de wijk

Mevrouw Krijger woont in 

De Loohof.  Zij was blij met de 

komst van een vriendin:

‘Twee jaar geleden kwam mijn 

vriendin naast mij wonen. 

We kennen elkaar al sinds 1955 

en hebben lief en leed gedeeld. 

Helaas kreeg ze de ziekte van 

Alzheimer en is ze voor haar veiligheid 

naar Heemhof verhuisd.’

 Woonzorgcentrum

De Loohof
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• Aan de rand van het dorp Ugchelen

• Fraai, klein wooncomplex met rustige ligging en zonnige tuin

• 48 woon-/slaapkamers met eigen douche en toilet

• Verpleeghuiszorg, groepsverzorging en dagbehandeling zijn op locatie aanwezig

• Eigen restaurant en een regelmatig bezoek van de pedicure en kapper

• Informatiepunt en Ontmoetingsplek voor de wijk

• Rijdende supermarkt voor de deur

Mevrouw Jager (92 jaar) 

woont in Sprengenhof.  

Ze is iedere dag blij met de  

komst van een Atlantmedewerker:

‘Niet om me medicijnen te brengen. 

Die heb ik ondanks mijn hoge leeftijd niet

nodig. Nee, zij zijn mijn medicijnen. 

Gewoon drie keer per dag even een praatje, 

dat heb ik nodig. Daar blijf ik gezond bij.’

 Woonzorgcentrum

Sprengenhof
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Unieke zorg voor  
unieke mensen

De heer Pauw woont in  

Koningin Wilhelmina.  

Een woonzorgcentrum  

was niets voor hem:

“Vroeger wilde ik nooit naar een 

woonzorgcentrum, maar na een paar 

valpartijen kwam ik toch in Koningin 

Wilhelmina terecht, gelukkig in mijn 

vertrouwde wijk. De kinderen hebben de 

kamer met mijn eigen spulletjes ingericht. 

Toen het klaar was en ik met hen ging 

kijken, kreeg ik het te kwaad: 

het was zo gezellig geworden.”

 Woonzorgcentrum 

Koningin Wilhelmina
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• Midden in de Apeldoornse wijk Anklaar

• Goed bereikbaar met het openbaar vervoer

• Het nieuwe Koningin Wilhelmina heeft 65 kamers met eigen toilet en badkamer

•  Groeps- en dagverzorging (ook voor mensen na een 

beroerte/hersenbloeding/herseninfarct) binnenshuis

• Allerlei activiteiten: bingo, uitstapjes, handwerken of wandelen

• Kapper en pedicure komen regelmatig langs voor uw persoonlijke verzorging

• Eigen restaurant, waar ook wijkbewoners kunnen eten

• Prikpoli van Gelreziekenhuis is aanwezig

• Informatiepunt en Ontmoetingsplek voor de wijk



Alle acht Atlantlocaties kenmerken zich door hun huiselijke sfeer. Die sfeer is belangrijk,  

omdat dat hét kenmerk is van wonen bij Atlant. Als organisatie hechten we belang aan uw mening. 

Daarom heeft iedere locatie een eigen cliëntenraad en is er een Atlant-overstijgende cliëntenraad. 

Ook kunt u bij onze klachtenfunctionaris terecht met klachten en opmerkingen. 

Onze unieke zorg biedt u ook financiële begeleiding.

Cliëntenraad

Iedere Atlantlocatie heeft een eigen cliëntenraad, 

die actief uw belangen behartigt. Deze raad bestaat 

uit een aantal betrokken bewoners, aangevuld met 

familieleden en vrijwilligers. Tijdens de

vergaderingen komen alle zaken waar bewoners 

direct bij betrokken zijn, aan de orde. Denk hierbij 

aan uw veiligheid, normen en waarden van onze 

medewerkers, de inrichting van de huiskamer of  

het onderhoud van de tuin. Bij de receptie van 

iedere locatie kunt u meer informatie krijgen  

over de vergadermomenten en de contactpersoon 

van de cliëntenraad.

Klachten en ideeën

Hebt u een goed idee om de zorg van Atlant beter 

te maken? Of bent u niet tevreden over ons werk? 

Voor ideeën en klachten staan wij open, het biedt 

kansen om onze dienstverlening verder te 

verbeteren. Speciaal voor uw klachten hebben 

wij een klachtenfunctionaris in dienst. Dankzij dit 

persoonlijke aanspreekpunt hopen we goede ideeën 

in te voeren, klachten tijdig te signaleren en 

daarmee snel te werken aan oplossingen.

Het e-mailadres van de klachtenfunctionaris is 

klachtenfunctionaris@atlant.nl. 

Veiligheidsvoorzieningen

Veilig wonen neemt Atlant heel letterlijk.  

Elke locatie heeft alle noodzakelijke veiligheids-

voorzieningen: brandmeld installaties, rookmelders, 

brandinstructies, aanduidingen van vluchtwegen 

enzovoort. Verder is er uiteraard een ontruimings-

plan, zijn er afspraken gemaakt met de brandweer 

én is een aantal medewerkers geschoold als 

bedrijfshulpverlener. Zo gaat er bij calamiteiten  

geen seconde verloren!

Financiële begeleiding

Als u ondersteuning of begeleiding bij uw 

financiële zaken wenst, kan Stichting Zorgsaam 

Atlant Bewindvoering en Ver mogensbeheer u  

op deskundige wijze ondersteunen. 

U kunt met deze stichting in contact komen 

via info@zorgsaamatlant.nl of (055) 506 72 28. 

Vanzelfsprekend kunt u er ook voor kiezen om uw 

administratie zelf of door een relatie te (laten) doen.

Wat bieden de 
Atlantlocaties u?

Voorzitter Centrale Cliëntenraad

‘Wij vergaderen in een prima sfeer en in goede verstandhouding met de 

bestuurder. Dat betekent dat we al in een heel vroeg stadium bij het beleid  

van de organisatie betrokken zijn. Het mogen adviseren is nog leuker dan  

het moeten adviseren. Natuurlijk zijn er flinke discussies, maar we hebben  

allen één doel: we willen dat de cliënt het naar de zin heeft.’

Contact is mogelijk via e-mailadres: R.Logtenberg@atlant.nl.
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Unieke zorg voor  
unieke mensen



Binnen Atlant kunt u met al uw vragen over wonen, welzijn, zorg 

en specialismen terecht bij de medewerkers van Bureau Zorgentree. 

Contact 

Contact opnemen met Bureau Zorgentree kan via  

055 – 506 74 56. Onze medewerkers zijn telefonisch 

bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur. 

U kunt ons altijd mailen via bureauzorgentree@atlant.nl.
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Bureau Zorgentree

Graag verwelkomen wij  
u bij Atlant Zorggroep 

Unieke zorg voor  
unieke mensen


