
 
 

  

Kwaliteitsjaarverslag Atlant 

2017 



Jaarverslag Atlant 
Pagina 2/52 

 

Atlant Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Koningin Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof en 

Sprengenhof 

 

 

Stichting Atlant Zorggroep 

 

 

Kwaliteitsjaarverslag Atlant 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuiltjesweg 1 | 7361 TC Beekbergen 

Postbus 10 | 7300 AA Apeldoorn  

www.atlant.nl 

  



Jaarverslag Atlant 
Pagina 3/52 

 

Atlant Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Koningin Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof en 

Sprengenhof 

 

Inhoud 

1 Inleiding ............................................................................................................. 5 

2 Profiel ................................................................................................................ 7 

2.1 Typering ......................................................................................................................... 7 

2.2 Werkgebied .................................................................................................................... 7 

3 Leiderschap, Structuur en Governance ................................................................... 9 

3.1 Leiderschap .................................................................................................................... 9 

3.2 Structuur ...................................................................................................................... 10 

3.3 Governance .................................................................................................................. 13 

3.3.1 Toezichthoudend orgaan ....................................................................................... 13 

3.3.2 Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht ..................................... 14 

3.3.3 Scholing Raad van Toezicht .................................................................................... 15 

3.3.4 Honorering Raad van Toezicht ............................................................................... 15 

3.3.5 Bestuur .................................................................................................................. 15 

3.3.6 Bezoldiging Raad van Bestuur ................................................................................ 15 

4 Doelen en resultaten ........................................................................................... 18 

4.1 Persoonsgerichte zorg .................................................................................................. 18 

4.2 Professionals ................................................................................................................ 23 

4.3 Huis op orde ................................................................................................................. 30 

4.4 Kennis ophalen, delen en samenwerken ........................................................................ 34 

5 Kwaliteit en Veiligheid ........................................................................................ 41 

5.1 Veiligheid ..................................................................................................................... 41 

5.1.1 Mondzorg .............................................................................................................. 41 

5.1.2 Infectiepreventie ................................................................................................... 41 

5.1.3 Voedselhygiëne ..................................................................................................... 41 

5.1.4 Medicatieveiligheid ............................................................................................... 41 

5.1.5 Decubitus .............................................................................................................. 42 

5.1.6 Vrijheidsbeperkende maatregelen ......................................................................... 43 

5.1.7 Advanced care planning ......................................................................................... 44 

5.2 Cliëntoordelen .............................................................................................................. 46 

5.2.1 NPS en cliëntervaringen ......................................................................................... 46 

5.2.2 Klachten ................................................................................................................ 46 

5.3 Leren en werken aan kwaliteit ...................................................................................... 47 

5.3.1 Atlant .................................................................................................................... 47 

5.3.2 Topcare ................................................................................................................. 47 

5.3.3 Publicaties, presentaties en workshops ................................................................. 48 

5.3.4 Delen van ervaringen ............................................................................................. 49 

6 Kernprestaties .................................................................................................... 52 



Jaarverslag Atlant 
Pagina 4/52 

 

Atlant Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Koningin Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof en 

Sprengenhof 

 

 

  



Jaarverslag Atlant 
Pagina 5/52 

 

Atlant Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Koningin Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof en 

Sprengenhof 

 

1  Inleiding  

2017 was voor Atlant een bijzonder jaar. Ons verhaal gaat ver terug, 125 jaar zelfs, in 2017 

hadden we ons jubileum. Betrokkenheid, binding met Rotterdam, het Koningshuis en vandaag 

de dag vooral met de buurt en een groot hart voor de bewoner. Dat is de kern van Atlant. De 

geschiedenis van onze bijzondere organisatie gaat terug tot het einde van de negentiende 

eeuw. Alles begon met de opvang van arme ouderen, landlopers en bedelaars. Of zoals toen ook 

wel werd gezegd: ‘mensen zonder achtergrond’ en ‘mensen die er geen gat meer in zagen’. 

Onze start bij het Hoge Land breidde zich in die 125 jaar uit naar zorg en ondersteu ning voor 

kwetsbare mensen: oudere mensen, mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met de 

ziekte van Huntington en mensen met een chronische psychiatrische verpleeghuisvraag. De 

zorg is doorontwikkeld, de woonvoorzieningen zijn verbeterd, de dagbesteding is enorm 

uitgebreid en bewoners hebben veel meer eigen regie. Maar onze kern blijft hetzelfde: we willen 

mensen ondersteunen die niet alles zelf meer kunnen en willen de kwaliteit van hun leven 

vergroten. Kwetsbare mensen met een soms mager sociaal netwerk.  

 

Inmiddels is Atlant uitgegroeid tot een organisatie voor ouderenzorg en specialistische zorg 

(Huntington, Korsakov, Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg). Met ruim 1100 

medewerkers en 750 vrijwilligers geven wij zorg en ondersteuning aan ruim 900 mensen. Wij 

willen de mensen die wij ondersteunen in elke fase de juiste begeleiding bieden. Van advies over 

hoe iemand zo lang mogelijk in zijn of haar eigen omgeving kan blijven wonen tot de 

mogelijkheden voor volledige ondersteuning in wonen, zorg en welzijn. In al die stappen 

overleggen we met elkaar; mensen en hun familie weten vaak zelf heel goed wat ze nodig 

hebben. Daar luisteren wij naar en samen zoeken we naar de juiste ondersteuning. Daarin 

werken wij ook samen met andere (zorg)organisaties, om ervoor te zorgen dat we de beste zorg 

en ondersteuning kunnen bieden, passend bij de vraag. Elke vraag kan gesteld worden. Wij 

vinden het vooral belangrijk dat we gehoor geven, overleggen met elkaar en advies geven.  

 

In 2017 hebben we onze nieuwe visie ‘Wij geven ruimte’ geïntroduceerd. Een visie die door 

bewoners, verwanten, medewerkers en vrijwilligers is ontwikkeld. Aan de hand van interviews, 

gesprekken en bijeenkomsten. Samen zijn zij tot een nieuwe visietekst gekomen die de basis is 

voor ons gedachtengoed en dagelijks handelen. Een visie waar we trots op zijn! 

 

Wij geven ruimte, letterlijk en figuurlijk. Ruimte is een plek, je 

eígenomgeving met alles wat erbij hoort: geluid, geur, licht, sfeer, kleur, 

gedachten, je dromen. Ruimte is ook een vrijwel oneindig beschikbare 

plaats, een kans, mogelijkheden. Het is al dat wat wij ieder mens 

toewensen – bewoner, naaste, vrijwilliger, medewerker – iedereen. Wij 

willen die ruimte geven: een plek om jezelf te zijn. Met ruimte kun je je 

ontplooien, zoals je dat zelf wilt.  precies wat jou past. 

Lees hier onze volledige visie ‘Wij geven ruimte’. 

https://www.atlant.nl/over-atlant/organisatie/visie-atlant/
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2 Profiel 

2.1 Typering 

Naam verslag leggende rechtspersoon Stichting Atlant Zorggroep 

Adres Kuiltjesweg 1 

Postcode 7361 TC 

Plaats Beekbergen 

Telefoonnummer 055 506 74 56 

Identificatienummer Kamer van 

Koophandel 

08089010 

E-mailadres info@atlant.nl 

Website www.atlant.nl 

Rechtsvorm Stichting 

 

2.2 Werkgebied 
Stichting Atlant Zorggroep (hierna Atlant) richt zicht primair op de regio Apeldoorn en heeft 

locaties in Apeldoorn (5), Beekbergen (2) en Ugchelen (1).  Voor de doelgroepen Huntington, 

Korsakov en Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg  heeft Atlant een bovenregionale 

functie.  

 

1  Berghorst 

2  Berkenhove 

3  De Loohof 

4  Heemhof 

5  Marken Haven 

6  Koningin Wilhelmina 

7  Markenhof 

8  Sprengenhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@atlant.nl
http://www.atlant.nl/
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3 Leiderschap, Structuur en Governance 

3.1 Leiderschap 
Zoals ook al aangegeven in de inleiding bestond Atlant 125 jaar in 2017. Daar waar verbinding 

met onze bewoners enerzijds en tussen en met onze locaties en medewerkers en vrijwilligers 

anderzijds altijd al een belangrijke rol speelt, is dat in het 125 jarig bestaan extra breed 

opgepakt en uitgemeten. Mooie voorbeelden hiervan zijn koks on tour, Heel Atlant Bakt en 

Apeldoorn Got Talent, zie hiervoor ook verderop in dit verslag. Ook in 2018 w orden 

vergelijkbare initiatieven ontplooid. 

 

De focus in ons werk verschuift steeds verder naar persoonsgerichte zorg. Hiertoe is een 

nieuwe, aansprekende visie vastgesteld waarin onze bewoners centraal worden gesteld. De 

nieuwe visie is vooral in samenspraak met hen, hun vertegenwoordigers, medewerkers en 

vrijwilligers tot stand gekomen.                                                                                                                                                                             

 

De bestuurder en leidinggevenden hebben de visie op alle locaties voorgelezen en uitgebreid 

toegelicht aan medewerkers, vrijwilligers, familie/netwerk, cliëntenraden en de 

ondernemingsraad. Ook aan nieuwe medewerkers wordt de visie gepresenteerd. Voor de 

verdere borging en realisatie van de visie is gekozen voor een werkwijze waarbij verhalen van 

en over bewoners een cruciale rol spelen én er tegelijkertijd via CareRate gewerkt gaat 

worden aan een goed zicht op klantervaringen. 

 

In het verlengde van genoemde visie is ook de strategie herijkt en zijn – ook denkend en 

werkend vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg - de kaderbrief 2018 opgesteld en is het 

nieuwe kwaliteitsplan ontwikkeld. Door op alle niveaus in de organisatie kritisch te evalueren, 

werken we volgens de zogenaamde PDCA cyclus en maken we doorlopend leren en 

verbeteren mogelijk. 

  

Doorlopend leren en verbeteren is uiteraard niet alleen nodig rondom persoonsgerichte zorg, 

maar ook rondom de meer traditionele, maar daarom niet minder belangrijke, normen op het 

gebied van kwaliteit en veiligheid. Hier wordt elk jaar in elk team zowel een interne als 

externe audit gehouden. De resultaten hiervan stemmen positief! 

 

Vanuit verschillende geledingen in de organisatie wordt er zowel in de directe regio als ook 

landelijk met veel organisaties en kennisnetwerken samengewerkt. De bestuurder en de 

directeur zorg hebben hierin een voorbeeldfunctie en participeren in stichting Topcare, 

Korsakov Kenniscentrum, Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie en het landelijk 

netwerk dementie. Samen met onze topcare-labels onderschrijven we daarmee onze expliciete 

ambitie om voor de respectievelijke doelgroepen Huntington, Korsakov, Chronisch 

Psychiatrische Verpleeghuiszorg en Dementie kwaliteit van zorg en behandeling ook landelijk 

op een hoger niveau te brengen. Onderzoek, onderwijs en kennisdeling zijn daarin cruciaal.  

 

Belangrijk is verder dat de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de organisatie in 2017 met een 

nieuwe huisstijl is versterkt. Samen met een actieve arbeidsmarktcampagne én een mooi 

scholingsprogramma is dat onderdeel van de verdere professionalisering van de organisatie.  
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3.2 Structuur 
Atlant heeft een integraal verantwoordelijk statutair bestuurder, die voorzitter is van het 
managementteam. De samenstelling van het managementteam en de structuur is gewijzigd: 

tot 1-3-2017 waren er twee divisiemanagers. Het managementteam bestaat sindsdien uit de 
bestuurder, de directeur bedrijfsvoering, de directeur zorg en de bestuurssecretaris. 

 

ORGANOGRAM 

 

 
 

 

De Raad van Toezicht vormt het maatschappelijk verantwoordingskader, houdt toezicht op afstand 
over de algemene gang van zaken en het functioneren van de Raad van Bestuur en fungeert als 
werkgever. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad en daad ter zijde. 

 

In het kader van de medezeggenschap heeft Atlant een  centrale cliëntenraad en een 
ondernemingsraad. 

 

De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers  van de lokale cliëntenraden. De voorzitter komt 
niet uit een van de lokale raden en is in die zin onafhankelijk. Locatiegebonden zaken worden 
besproken in de lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van bewoners 
voor zaken die betrekking hebben op meerdere locaties of Atlant in zijn geheel. De centrale 
cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De centrale cliëntenraad heeft 
maandelijks  overleg met de bestuurder, die zich laat ondersteunen door de bestuurssecretaris. De 
CCR heeft in 2017 onderwerpen besproken, zoals de nieuwe visie van Atlant, de nieuwbouw van 
Koningin Wilhelmina, strategische personeelsplanning, klantervaringsinstrument, de visie op 
zorgtechnologie en het kwaliteitsplan. De CCR heeft positief advies gegeven over de 
structuurwijziging Atlant, benoeming RvT lid en de overeenkomsten-cliëntenmedezeggenschap-
CCR-en-LCR -en bestuur. 

 

DE CLIENTENRAAD KENT EEN EIGEN JAARVERSLAG 
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De ondernemingsraad bestaat uit een gekozen afvaardiging van de medewerkers. De 

ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en werkt conform het 

reglement ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft om de vier weken  overleg met de 

bestuurder, die zich laat ondersteunen door de manager Personeel & Organisatie. De OR heeft 

zich in 2017 bezig  gehouden met diverse onderwerpen die bijdragen aan gezond roosteren, 

efficiënter organiseren en werken, optimaliseren kwaliteit van zorg en betere afstemming van 

begeleiding op individuele klantvraag.  

  

 

DE ONDERNEMINGSRAAD KENT EEN EIGEN JAARVERSLAG 
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3.3 Governance 
Atlant legt verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze waarop de 

stichting wordt bestuurd. Dit gebeurt middels dit jaarverslag met daarin het verslag kwaliteit en 

veiligheid en de jaarrekening. De Governancecode Zorg en de wettelijke regelingen vormen 

daarbij het uitgangspunt.  

3.3.1 Toezichthoudend orgaan 

De Raad van Toezicht van Atlant houdt integraal toezicht op het beleid op het gebied van de Raad 
van Bestuur en op de gehele gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit 
vijf onafhankelijke leden. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de huidige leden. 

 

Naam  Eerste 

benoeming  

Herbenoeming Aftreden 

Dhr. M.H.J. Hoek 2009 2013 2017 

Mw. F.Y. Runia 2015 2019 2023 

Dhr. H.J. Barten 2015 2019 2023 

Mw. C.M. van de Velde-Kremer 2016 2020 2024 

Dhr.  J.R. Hoekzema 2016 2020 2024 

Op 6 september 2017 is de heer H.J.M. Reimert benoemd als lid van de Raad van Toezicht. De 

officiële benoeming gaat in op 1 januari 2018.  De heer Reimert volgt de heer Hoek op.  

 

De Raad van Toezicht heeft zich ervan overtuigd dat er geen onverenigbaarheden in taken en 

belangen bestaan. Onderstaand een overzicht van de hoofdfunctie en de nevenfuncties van de 

huidige leden van de Raad van Toezicht. 

 

Naam  Hoofdfunctie Nevenfuncties 

Dhr. M.H.J. Hoek  zelfstandig 
gevestigd interim 
directeur/ 
bestuurder. 

 

 voorzitter van de WMO Raad van de 
Gemeente Lochem; 

 voorzitter KWF (Koningin Wilhelmina 
Fonds) Gemeente Lochem; 

 lid van het bestuur van het Nederlands 

Genootschap van Sint Jacob. 

Mw. F.Y. Runia  praktijkhoudend 
huisarts. 

 

 lid van de adviesraad van de app MINDD 

(Moet ik naar de dokter); 

 lid van ParkinsonNet Apeldoorn. 

Dhr. H.J. Barten  manager Onderhoud 
en Ontwikkeling bij 
Dudok Wonen. 

 lid van de Raad van Commissarissen 

Stichting Jongeren Huisvesting Twente; 

 lid ledenraad Rabobank Apeldoorn en 

omgeving. 

Mw. C.M. van de 

Velde-Kremer 

 bestuurder van 

Vereniging Eigen 

Huis. 

 bestuurslid Skal Biocontrole  

 extern adviseur  

VastgoedInvesteringscommissie BPD 

Europe 

Dhr.  J.R. Hoekzema  zelfstandig adviseur.  geen 
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3.3.2 Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht 

Voor het uitoefenen van haar taken heeft de Raad van Toezicht in 2017 zes keer vergaderd. 

Volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

 Goedkeuring van de jaarrekening 2016 en jaardocument 2016, in aanwezigheid van de 

accountant 

 Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht 

 Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie alsmede de samenwerking in de regio 

en Atlant’s rol en positie 

 In haar vergaderingen kent de Raad van Toezicht een viertal speerpunten: Kwaliteit en 

Veiligheid, Bedrijfsvoering en Financiën, HR en Vastgoed. Deze speerpunten zijn in 

diverse vergaderingen aan de orde geweest. Gesproken is over de voortgang van de 

interne bedrijfsvoering, interne ontwikkelingen en mogelijke risico’s. In dit kader zijn de 

inhoudelijke en financiële rapportages en directiebeoordelingen besproken waaronder 

de verzuimcijfers 

 Over zorginhoudelijke ontwikkelingen zoals voortgang externe audits en kwaliteit, 

ontwikkelingen rond Topcare en het kwaliteitsplan 

 Het strategisch vastgoedplan 

 Eén inspectiemelding,  de voortgang van de melding en twee externe onderzoeken 

 De organisatieontwikkelingen inclusief de evaluatie van de in 2014 ingezette 

reorganisatie  

 De vastgoedprojecten waaronder nieuwbouw Koningin Wilhelmina, Marken Haven, Het 

Immendaal, Uitbreiding Heemhof en de allonge Berkenhove 

 Bespreking van de managementletter 2017 en goedkeuring van de begroting 2018 in de 

decembervergadering en de goedkeuring van de kaderbrief 2018 

 Vaststelling van de Vacatieregeling 

 Het visietraject en daaraan gekoppeld de nieuwe huisstijl 

 Ontwikkelafspraken 2018 (zorgkantoor) 

 De herijking van de strategie 

 Evaluatie topstructuur 

 Het risicomanagement 

 Voortgang van de doorbraakprojecten: Verzuim, Strategische Personele Planning, 

Roosteren, Locatieschermen,  Productie Korsakov, Implementatie visie, Project Welzijn 

en Realisatie 105%. 

 

De Raad van Toezicht kent twee voorbereidingscommissies: de auditcommissie Financiën  en de 

auditcommissie Kwaliteit. 

De auditcommissie Financiën waarin de heer H.J. Barten en de heer J.R. Hoekzema zitting 

hebben, heeft in 2017 drie keer vergaderd. In deze commissie heeft onder andere de 

voorbespreking van de jaarrekening (in aanwezigheid van de accountant), begroting en 

managementinformatie plaatsgevonden. 

De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid waarin mevrouw F.Y. Runia en mevrouw C.M. van de 

Velde-Kremer zitting hebben , heeft in 2017 drie  keer vergaderd. In deze commissie zijn o.a. de 

systeembeoordeling, kwaliteit- en veiligheidsmanagement, de inspectiemelding, 

klachtenjaarverslag en het  externe auditrapport besproken. 

 

Naast de reguliere vergaderingen hebben twee themabijeenkomsten plaatsgevonden met als 

thema’s: “Visie, cliëntbeloftes en cliëntervaringen” en “Kwaliteit, welzijn en personele 

bezetting”. 
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Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2017 eenmaal overleg gehad met de 

Centrale Cliëntenraad en tweemaal met de Ondernemingsraad (art 24). 

 

In 2017 heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht met de voorzitter van de Raad van 

Bestuur een jaargesprek gevoerd. 

3.3.3 Scholing Raad van Toezicht 

Mevrouw C.M. van de Velde-Kremer heeft de ‘Nyenrode Commissarissencyclus Update 2017’ 

gevolgd en de  ‘voorzittersbijeenkomst Goed Toezicht’ van de NVTZ.  

Mevrouw F.Y. Runia  heeft de sessie ‘Toezicht op transitie- en verandermanagement in 

zorgorganisaties’ van de NVTZ gevolgd. 

De heer J.R. Hoekzema heeft de leergang ‘De nieuwe toezichthouder  in Zorg & Welzijn’ van de 

NVTZ gevolgd. 

De heer H.J. Barten heeft de Masterclass ’Effectieve interventies’ gevolgd bij de VTW en vanuit 

de NVTZ de opleiding ’Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario's’. 

3.3.4 Honorering Raad van Toezicht 

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op basis van de richtlijnen 

van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en voldoet aan de Wet Normering 

bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdhulp 2017 . De vacatieregeling zag er in 

2017 als volgt uit: 

 de leden van de Raad van Toezicht ontvingen een vergoeding bestaande uit een 
jaarbedrag ter hoogte van € 10.000,-- 

 voor de voorzitter geldt een opslag van 50%. 

3.3.5 Bestuur  

De Raad van Bestuur van Atlant, gevormd door een integraal verantwoordelijk statutair bestuurder, 
is benoemd door de Raad van Toezicht. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn geregeld 
via de statuten, het reglement van de Raad van Bestuur en het reglement van de Raad van Toezicht. 

 

Naam  Bestuursfunctie  Van - tot Nevenfuncties 

Dhr. M.M.J.M. 

Houtappels 

Voorzitter Raad van 

Bestuur 

7-2015 t/m heden Zie hieronder 

 

Vanuit statutaire samenwerking tussen Atlant en Kruisvereniging Zorgsaam vormde de heer 

Houtappels het bestuur van de Kruisvereniging Zorgsaam. De heer Houtappels zat namens 

Atlant in het bestuur van de Vereniging Korsakov Kenniscentrum. Verder zat de heer 

Houtappels vanuit zijn bestuursfunctie bij Atlant in het bestuur van de Stichting Topcare en de 

Stichting Vrienden van Atlant Zorggroep. Tevens werd  de heer Houtappels lid van het in 2017 

opgericht landelijk kennisnetwerk Dementie en had zitting in de adviesraad van het 

Zorgnetwerk. 

3.3.6 Bezoldiging Raad van Bestuur 

De arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de Raad van Bestuur zijn conform de regeling van 

de Nederlandse Vereniging van Bestuurder in de Gezondheidszorg (NVZD) en voldoet aan de 
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Wet Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (W NT) en de 

Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdwerk 2017.



 
 

 

“Voor ons is de mens het allerbelangrijkste. Elk mens is prachtig. 
Kwetsbare mensen ondersteunen wij. Dat is ons bestaansrecht. Wij 
doen dit aandachtig, uit volle overtuiging, recht uit het hart.”  
WIJ GEVEN OM JOU 
 

 
Het leven in een verpleeghuis beschreven door de bewoners zelf 
 Op 9 oktober 2017 is het eerste exemplaar van het boek ‘Het 
verpleeghuis is het einde’ uitgereikt aan demissionair staatssecretaris 
van Rijn. In Het verpleeghuis is het einde! wordt mét de bewoners 
gepraat in plaats van over hen. Een boek met 60 portretten en 
verhalen van verpleeghuisbewoners, waarvan 4 van Atlant, en hun 
artsen. De lezer wordt door middel van een (beeld) verhaal 
meegenomen in de wereld van het verpleeghuis, waar het 
minder erg is dan vaak gedacht en gezegd wordt. 
 
De schrijvers Freya Angenent en Lauke Bisschops, 
specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, laten 
bewoners in hun eigen woorden vertellen hoe het leven in 
het verpleeghuis er nu écht uitziet. 
Het voorwoord van het boek is geschreven door Hugo 
Borst en Carin Gaemers. 
 
Vier bewoners van Atlant hebben meegewerkt aan het 
boek. De moedige en persoonlijke verhalen van mevrouw 
Hartendorf, mevrouw Timmerman, de heer Boerboom en de heer De Wacht maken dit boek 
mede tot een inspirerend en positief boek. Atlant is trots op deze deelnemers aan het boek, dat 
zij hen verhaal durven en willen delen. 
Sophie Timmerman (45, bewoonster Heemhof): ’Het allerliefste zou ik natuurlijk thuis willen 
wonen bij mijn kinderen, ik mis ze enorm. Maar het moest wel, het kon niet anders. Ik mis ze 
elke dag, maar toch heb ik het hier naar mijn zin.’  
 
Het boek is bedoeld voor iedereen die met het verpleeghuis te maken heeft. Voor mensen die er 
al wonen, mensen die er misschien heen gaan en voor hun families. Maar bijvoorbeeld ook voor 
studenten, zorgprofessionals en politici. Omdat het niet om theorie gaat, maar over de praktijk! 
Een praktijk vol mooie mensen en positieve verhalen. 
 
Lees hier de verhalen van de vier bewoners van Atlant. 
Het boek is te bestellen via: hetverpleeghuisisheteinde.nl

https://www.atlant.nl/wp-content/uploads/2017/12/Kwaliteitsplan_v8.pdf


 
 

4  Doelen en resultaten 

In 2017 is heeft Atlant gewerkt aan de doelen en resultaten die zijn gepresenteerd in de 

kaderbrief. 

4.1 Persoonsgerichte zorg 
Op het aandachtsgebied persoonsgerichte zorg is in 2017 gewerkt aan de volgende 

onderwerpen. 

 

Visie Atlant 

In 2016 is de visie van Atlant o.a. met behulp van bewoners, verwanten, vrijwilligers en 

medewerkers tot stand gekomen. In 2017 is de visie aan medewerkers, vrijwilligers en bewoners 

voorgelezen.  Daarna is elk team, op verschillende momenten en manieren,  aan de slag gegaan 

met het vertalen van de visie naar de praktijk. Belangrijke aspecten hierbij zijn samenwerking, 

continu verbeteren en eigenaarschap in het team. Het doel is om ten aanzien van deze aspecten 

de organisatie te ontwikkelen met als input de (individuele) wens van de bewoner.   
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Team van de toekomst 

Binnen de woonzorgcentra is de samenwerking tussen de bewoner, het sociale netwerk, de 

mantelzorg, vrijwilligers en medewerkers verbeterd. Daarmee is de kwaliteit van leven van de 

bewoner verhoogd. Dit is gebeurd onder de naam ‘team van de toekomst’.  

 

Zinvolle dag & deskundigheidsbevordering 

Vanaf 2016 zijn binnen het programma 'Waardigheid en Trots' extra middelen beschikbaar 

gesteld om te stimuleren dat zorgaanbieders extra aandacht hebben voor een zinvolle dag en 

deskundigheidsbevordering. In 2017 zijn er binnen Atlant diverse initiatieven ondersteund die 

een bijdrage hebben geleverd aan een zinvolle dag invulling van onze bewoners. Voorbeelden 

zijn het aanschaffen van materialen zoals snoezelrobots, een fietslabyrint en het toepassen van 

belevingsgerichte zorginnovaties zoals de Qwiek-up, de CRDL (Cradle, interactief 

zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid) en muziekapparatuur maar ook 

het aanbieden van welzijnsactiviteiten zoals verwen- en beweegweken en een circus voor alle 

bewoners van Atlant.    

Daarnaast is er gewerkt aan deskundigheidsbevordering van medewerkers, mantelzorgers en 

vrijwilligers. Voorbeelden zijn workshops klankschalen bespelen, ontspanningsmassages, 

complementaire zorg (muziek, beweging en massage), trainingen aromatherapie, training tot 

dagbestedingscoach en een deelprogramma van de opleiding maatschappelijke zorg. 

  

Interactieve informatieschermen 

Atlant vindt het belangrijk om op onze locaties bewoners, maar ook verwanten en vrijwilligers 

informatie te geven over diverse onderwerpen. Als één van de projecten binnen het landelijk 

verbeterprogramma “Waardigheid en Trots” hebben we in 2017 op de acht Atlant -locaties 

twaalf interactieve (touchscreen) infoschermen gerealiseerd. Bij binnenkomst, en op sommige 

locaties op specifieke afdelingen, wordt via de schermen informatie getoond over activiteiten, 

maaltijden, nieuws vanuit de locatie, Atlant en de regio, een foto- en videorubriek en is er 

ruimte om over willekeurige onderwerpen de mening van mensen te vragen. 

 

Het infoscherm verbindt mensen met elkaar en kan bijdragen aan een fijne daginvulling. We zijn 

gestart met een pilot “Menstalent” waar mensen met wensen en talenten aan elkaar gekoppeld 

worden. Het infoscherm fungeert hierbij als plek waar vraag en aanbod getoond worden. 

 

Om de betrokkenheid van mantelzorgers en mensen in de wijk te vergroten, hebben we er voor 

gezorgd dat alle infoschermen ook toegankelijk zijn via internet.  

 

Elektronisch zorgdossier 

In een projectgroep is in 2017 gewerkt aan een persoonsgerichter en eenvoudiger zorgdossier. 

Dit heeft geleid tot een ontwerp van het cliëntbeeld in één oogopslag zoals we dat binnen het 

ECD willen vormgeven. Hierin ligt meer de nadruk op het welzijn rekening houdend met 

achtergronden van de cliënt, de voorkeuren en behoeften en de bijdrage die hierin van onze 

medewerkers verwacht wordt. Binnen de huidige mogelijkheden van onze ECD-software 

kunnen we dit ideaalbeeld nog niet realiseren. In 2018 wordt hieraan een vervolg gegeven in 

samenwerking met onze softwareleverancier. 

Naast het beeld van de bewoner in één oogopslag heeft de projectgroep diverse verbeteringen 

benoemd die gaan bijdragen aan een persoonsgerichter en eenvoudiger zorgdossier en passen 

binnen onze visie en het Kwaliteitskader. Dit krijgt in 2018 verdere invulling. 
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Doorontwikkeling visie op wonen met dementie 

Er is in 2017 een nieuwe “kijk op dementiezorg” ontwikkeld. Deze is opgesteld na  het 

interviewen van familie, bewoners, zorgmedewerkers en behandelaren.  De” kijk op “ wordt 

gebruikt bij het wegwijs maken, het ondersteunen en het leren. De gebruikers zijn 

zorgmedewerkers, behandelaren, familie en vrijwilligers. 

Er zijn ambassadeurs aangesteld. Zij gaan helpen om deze “kijk op” een plek te geven op de 

afdelingen waar mensen met dementiezorg wonen. In 2018 wordt deze visie Atlant-breed 

gepresenteerd en geïmplementeerd.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Verbinden, trots & samen! 

 

Ons jubileumjaar zit er op…. Heel 2017 stond in het teken van het 125 jarig bestaan van Atlant. 

Een ontdekking tijdens het maken van de geschiedenisfilm van Atlant, als onderdeel van de 

ontwikkeling van een nieuwe visie voor Atlant. Wat was het een mooi jaar! We zijn het jaar 

gestart met het vaststellen van de doelstellingen:  

 

1. Trots gevoel versterken bij medewerkers en vrijwilligers 

2. Meer verbinding creëren, intern en extern 

3. Zichtbaarheid vergroten 

 

Aan het eind van 2017 kijken we terug op allerlei prachtige evenementen, voor bewoners, voor 

vrijwilligers en voor medewerkers! Met als hoogtepunten voor de bewoners het circus, Heel 

Atlant Bakt en Apeldoorn Got Talent. Voor de medewerkers en vrijwilligers  was het Atlant feest 

een groot hoogtepunt. En voor onze bekendheid, maar zeker ook interne verbindingen, was 

onze deelname aan het Drakenbootfestival en ons HAKA optreden tijdens Serious Request een 

succes! Er zijn veel mooie initiatieven opgestart die we in de komende jaren een vervolg gaan 

geven.  

 

Bekijk hier onze wrap up van 2017 om een beeld te krijgen bij al onze evenementen in ons 

jubileumjaar!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gupisODLVG4
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4.2 Professionals 
Op het aandachtsgebied professionals is in 2017 gewerkt aan de volgende onderwerpen. 

 

125 jaar Atlant 

Heel 2017 stond in het teken van het 125 jarig bestaan van Atlant. Er is een geschiedenisfilm 

gemaakt , als onderdeel van de ontwikkeling van een nieuwe visie voor Atlant. De projectgroep 

is het jaar gestart met het vaststellen van de doelstellingen van de diverse activiteiten 

gekoppeld aan het jubileumjaar:  

 

1. Trots gevoel versterken bij medewerkers en vrijwilligers; 

2. Meer verbinding creëren, intern en extern; 

3. Zichtbaarheid vergroten. 

 

Met de start van het 125 projectjaar in combinatie met de uitrol van de n ieuwe visie en nieuwe 

huisstijl hebben we in 2017 een beweging op gang gebracht die heeft gezorgd voor meer 

bekendheid over en herkenbaarheid van Atlant,  het versterken van interne verbindingen en het 

creëren van een gevoel van trots. 

 

Borgen professioneel handelen 

In 2017 zijn acties uitgezet om het professioneel handelen verder te borgen. Professioneel 

handelen is de basis voor hoogwaardige en veilige zorg- en dienstverlening naast 

persoonsgerichte zorg. Het professioneel handelen – waaronder de normen verantwoorde zorg 

-  is twee keer getoetst met audits bij alle 23 afdelingen van Atlant. Uit de audits is gekomen dat 

er gemiddeld genomen over alle afdelingen een positieve score is  gemeten van respectievelijk 

90%  en 92% op de normen verantwoorde zorg. 

 

Interventies rondom probleemgedrag 

Bewoners verdienen altijd een adequate zorg en bejegening, die is afgestemd op hun 

ondersteuningsbehoefte , in een passende woon- en behandelomgeving. Medewerkers weten 

adequaat te handelen  bij ingewikkelde situaties of probleemgedrag. 

Hiervoor is in 2017, de in 2016 geformuleerde leerlijn over het omgaan met probleemgedrag per 

doelgroep, verder geïmplementeerd. Daarnaast is er een nieuw systeem in gebruik genomen 

voor de registratie van Melding incidenten cliënten en Melding incidenten medewerkers 

waarmee incidenten beter geanalyseerd kunnen worden. 

  

Vitaliteit 

Atlant heeft zich in het najaar van 2017 verbonden aan twee projecten van de 

werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. Het ene project is gericht op werknemers active ren zelf 

aan de slag te gaan met hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid (bottom up). Het andere 

project is erop gericht om vanuit een visie een concreet en handzaam plan van aanpak voor de 

komende jaren op te stellen. Aan beide projecten doen ook andere organisaties mee en er is een 

onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen aan verbonden. In 2017 heeft met name de 

opstart van het project plaatsgevonden. De daadwerkelijke activiteiten (training zelfleiderschap 

medewerkers, Zorg is Topsport Event, behoeftenanalyse, interviews, vitaliteitsgesprek, 

ontwerpsessies ten behoeve van de visievorming, leiderschapstraject voor leidinggevenden, 

etc.) vinden tot en met oktober 2018 plaats. Uiteraard eindigt de aandacht voor vitaliteit dan 

niet , maar is het daarna vast onderdeel van het algehele beleid. 
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Opleidingen  

Er zijn verschillende activiteiten ondernomen om aan deskundigheidsbevordering van 

medewerkers te werken. Ten aanzien van de beroepsopleidingen waren in 2017  127 

medewerkers bezig met een BBL opleiding  daarvan zijn 22 medewerkers gediplomeerd ( 3 

Verpleegkundigen, 18 Verzorgenden-IG en  1 Helpende Z&W), 11 medewerkers zijn voortijdig 

gestopt met de opleiding. 

In 2017 hebben 87 studenten stage gelopen bij Atlant. De meeste stages werden in de zorg 

gelopen niveau 1 t/m 5,  maar er waren ook stagiaires bij de ondersteunende diensten. Van de 87 

studenten zijn er 14 voortijdig gestopt.  Naast de beroepsstages waren er in 2017 ook 44 

maatschappelijke stagiaires vanuit middelbare scholen binnen Apeldoorn die ken nis hebben 

gemaakt met de zorg en met Atlant en die hebben geholpen bij kleine klussen op de locaties en 

hebben ondersteund bij welzijn voor de bewoners. 

 

Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden 

Naast de basis vanuit  het landelijk erkend opleiden van EVV’ers heeft Atlant ook  gekozen voor 

een ‘plus’-gedeelte. Dit betekent dat het opleidingstraject is uitgebreid  en nu anderhalf jaar 

duurt. In 2017 zijn 15 medewerkers met de opleiding gestart. 

 

Bij- en nascholingen medewerkers 

Naast de beroepsopleidingen en EVV scholing is er veel aandacht geweest voor het ontwikkelen 

van medewerkers op in het werk voorkomende thema’s zoals het omgaan met onbegrepen 

gedrag, omgaan met agressie bij Korsakov (RAAK), persoonlijke veiligheidstechnieken, 

psychopathologie, BIT, ECD, klinische lessen (bijvoorbeeld: dementie door psycholoog), NSMS, 

werkbegeleiding, praktijktoetsing, fysieke belasting en welzijn van de cliënt.  

 

Leerplein Atlant 

Om alle opleidingsprojecten  meer gestructureerd en professioneler te laten verlopen en de 

medewerker meer overzicht en regie te geven op zijn of haar eigen ontwikkeling, is er in februari 

2017 met succes een leermanagementsysteem geïmplementeerd.  Dit leermanagementsysteem 

genaamd ‘Het Leerplein van Atlant’ is bedoeld voor alle bij – en nascholingen. 

 

Strategische personeelsplanning 

In 2017 is er verder gestuurd, o.a. via opleidingen en werving & selectie, op het verkrijgen van de 

juiste teamsamenstelling in relatie tot de uitgangspunten die zijn vastgesteld ten aanzien van 

de strategische personele planning. Hieronder de stand van zaken; de realisatie afgezet tegen 

de uitgangspunten die binnen SPP zijn gekozen: 
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In- en uitstroom en vacatures 

 Verloop personeel  Aantal medewerkers Aantal Fte’s 

Instroom personeel in 

loondienst 

222 120,84 

Uitstroom personeel in 

loondienst 

130   67,03 

 

 

  

 
VACATURES AANTALLEN INTER VERVULD EXTERN 

VERVULD 
TERUGGETROKKEN 

Cliëntgebonden 152 21 131  

Niet 
Cliëntgebonden 

34 14 20  

Vakantiewerkers 106  106  

Totaal 292 35 257  

 



 
 

Arbeidsmarktcommunicatie 

Atlant is ambitieus, we willen die topzorg én welzijn voor iedereen. Daarom zoeken we 

betrokken mensen die samen met ons die ambitie willen waarmaken. We hebben in 2017 extra 

ingezet op arbeidsmarktcommunicatie, onder andere met de inzet van posterborden langs de 

wegen in Apeldoorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apeldoorn Business 

Award 

Wat ook bijdraagt aan de 

beeldvorming over Atlant 

als werkgever is dat we in 

oktober 2017 de Apeldoorn 

Business Award hebben 

gewonnen, een mooi 

resultaat waar we trots op 

mogen zijn! Dankzij alle 

medewerkers en 

vrijwilligers.



 
 

 

Loopbaanontwikkeling en mobiliteit 

In 2017 is door het mobiliteitscentrum vooral gewerkt aan mobiliteit onder medewerkers met als 

doel verbetering van de flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

 
 

Daarnaast is actief geïnvesteerd in samenwerking met andere organisaties om de regionale en 

intersectorale mobiliteit te vergroten.  

Ook is het mobiliteitscentrum in 2017 betrokken geweest bij organisatievraagstukken t.a.v. 

verzuim en vitaliteit/duurzame inzetbaarheid. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage in 2017 (exclusief zwangerschapsverlof) was 5,91%. Dit is een 

daling van 0,62% ten opzichte van 2016. 

In oktober 2016 is Falke en Verbaan als externe adviseur gevraagd de ingezette beweging rond 

verzuim te versterken. Alle leidinggevenden zijn in het gedragsmodel van Falke en Verbaan 

getraind. Dit is in 2017 ook voortgezet.  

Atlant is per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA regeling én de Ziektewet (behalve 

vangnet). Daarmee komt het financiële risico van WGA-uitkeringen en uitstroom ZW voor 

rekening van Atlant. Atlant heeft het financiële risico voor de WGA en het financiële risico voor 

uitstroom in de Ziektewet ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen.   

 

MIM en Traumatische ervaringen 

In 2017 is er begonnen met de implementatie van Triasweb, de nieuwe applicatie voor het 

melden van zowel MIM (melding incidenten medewerkers) als MIC (melding incidenten 

cliënten). Op 11 december is deze applicatie live gegaan. Er is in 2017 een start gemaakt met de 

training van medewerkers die dit als aandachtsveld hebben.  

7 7 

16 13 
19 

46 

14 
19 

52 

0

10

20

30

40

50

60

Boventalligheid Re-integratie Vrijwillige loopbaanontwikkeling

Aantal begeleidingstrajecten 

2015 2016 2017



Jaarverslag Atlant 
Pagina 28/52 

 

Atlant Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Koningin Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof en 

Sprengenhof 

 

 
In 2017 zijn er 131 meldingen gemaakt door medewerkers over incidenten die betrekking 

hebben op de medewerkers. 96 meldingen betroffen fysieke agressie tegen de medewerker. 

 

Fysieke belasting van medewerkers 

In 2017 hebben er 16 werkplekonderzoeken plaats gevonden bij Atlant.  

Er zijn in 2017  weer aan alle medewerkers workshopcarrousels aangeboden over onder andere 

het gebruik van tilhulpmiddelen.  

 

Clientvolgend roosteren 

In 2017 is verder nagedacht over welke stappen nodig zijn om meer cliëntvolgend te roosteren. 

Een eerste stap is gezet waarbij er, vanuit centrale aansturing en met decentrale aanwezigheid, 

roosterplanners zijn benoemd. Ook is in samenwerking met de OR de kanteling roosteren 

vastgesteld. In dit kader spreken OR en werkgever af welke randvoorwaarden er zijn rond het 

cliëntvolgend roosteren binnen Atlant. 
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4.3 Huis op orde 
Op het aandachtsgebied ‘huis op orde’  is in 2017 gewerkt aan de volgende onderwerpen. 

 

Vastgoed 

Nieuwbouw Koningin Wilhelmina is opgeleverd. Er is op termijn ruimte op de eerste verdieping 

voor 46 plaatsen zware PG. Daarnaast wordt op de tweede verdieping VPT of intramurale zorg 

geleverd in individueel wonen. 

 

Gelet op de vraag naar meer Huntington woonplekken is onderzocht of uitbreiding mogelijk is. 

Hiermee wordt naast een lagere bezetting per huiskamer op een van de afdelingen (van 12 naar 

9 cliënten) tegemoet gekomen aan de wachtlijst en de ambitie van Atlant om te groeien in deze 

doelgroep. 

 

Op het terrein van Het Immendaal wordt de tijdelijke huisvesting opnieuw in gebruik genomen. 

Dit biedt Atlant, naast de directe voordelen voor de bewoner, de mogelijkheid om meer ervaring 

met het concept “Wonen in het groen” op te doen voordat de nieuwbouw  van Coolvest 

gerealiseerd wordt. Gedurende 2017 zijn deze plannen gemaakt. 

 

Voor het terrein Markenhof is er een projectgroep gestart voor de nieuwbouw voor 100 

bewoners ter vervanging van de tijdelijke huisvesting Marken Haven. Programma van Eisen en 

de businesscase zijn gemaakt en besproken. Financiers zijn positief.  

Daarnaast heeft onderzoek plaatsgevonden of er een volledig milieuplein gerealiseerd kan 

worden. Momenteel wordt er reeds papier en metaal op het DAC verwerkt met bewoners. 

Onderzocht is of dit uitgebreid kan worden als dagbesteding waarbij bewoners al het afval op 

het terrein Markenhof ophalen en verwerken op het milieuplein.  Atlant heeft hiervoor geen 

vergunning gekregen.  

 

Gedurende 2017 heeft centralisatie plaatsgevonden voor somatische verpleeghuisbewoners in 

De Loohof. 

 

Herijken strategie en beleid 

Gedurende 2017 heeft herijking van diverse meerjarenplannen plaatsgevonden. Dit betrof onder 

andere het financieel meerjarenplan, het strategisch vastgoedplan, communicatiebeleid & 

strategie. Alle afzonderlijke documenten zijn verder in lijn gebracht met de visie en de strategie 

van Atlant. 

 

Doorontwikkelen stuurinformatie (BI-tool) en opstellen interne benchmark 

Atlant beschikt over adequate stuurinformatie wat deels ontsloten wordt via een BI-tool en 

deels uit losse deelsystemen komt. Afgelopen jaar is de stuurinformatie verder geïntegreerd en 

geüniformeerd voor diverse stakeholders. Komende periode wordt verder gewerkt aan de 

stuurinformatie om te komen tot één set aan informatie. 

 

Toegang Zorg verbeteren / doorontwikkelen Zorgentree 

In 2017 zijn er verdere stappen gezet tot het professionaliseren van Zorgentree. De basis is 

versterkt door het aantrekken van nieuwe (interne) medewerkers, momenteel zijn er 4fte aan 

medewerkers in dienst, dat is conform landelijke norm voor soortgelijke organisaties met deze 

omvang.  



Jaarverslag Atlant 
Pagina 31/52 

 

Atlant Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Koningin Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof en 

Sprengenhof 

 

 

Waar voorheen door de smalle bezetting er alleen reactief geacteerd kon worden is het door de 

verbeterde bezetting mogelijk om meer pro actief te handelen, er worden huisbezoeken gedaan 

en er is actief wachtlijstbeheer. Daarnaast zijn de openingstijden verruimd van 08:30 – 16:30 

naar 08:00 – 18:00, hierdoor is de bereikbaarheid meer naar hedendaagse norm.  

 

Atlant heeft ook de zichtbaarheid in de regio vergroot, de samenwerking met  Zorggroep 

Apeldoorn, Gelre Ziekenhuizen en diverse huisartsen zijn geïntensiveerd. Daarnaast zijn er 

contacten gelegd met diverse organisaties waar voorheen nog geen contact mee was.  

 

Reductie contant geld 

Door de invoering van Simpled cards begin 2017 heeft er een verdere reductie van contant geld 

plaatsgevonden. Voorheen dienden medewerkers contant geld op te halen bij F&C, door dit 

nieuwe passensysteem is dit niet meer nodig. Naast dat het de veiligheid van zowel bewoners 

als medewerkers vergroot geeft het ook bewoners ruimte om over hun geld te beschikken 

wanneer deze dit willen.  

 

Inrichten servicedesk ondersteunende diensten 

In 2017 is gestart met het opzetten van de servicedesk. Primair motief is het verbeteren van de 

communicatiestromen tussen het primaire proces en de ondersteunende diensten. De klant 

moet het gevoel krijgen dat hij niet als lastig wordt ervaren, maar het gevoel krijgen dat hij 

welkom is met zijn vragen en vakmanschap ontmoet. Deze servicedesk is gestart met het 

samenvoegen van de facilitaire dienstverlening en zal de komende periode worden uitgebreid 

tot één servicedesk voor alle ondersteunende diensten. Het vertrekpunt is één centraal punt 

voor alle operationele vragen richting ondersteunende diensten voor zowel intern als extern.  

 

Implementeren Customer Relationship Managementsysteem (CRM) 

Eind 2016 is Atlant gestart met het opstellen van een programma van eisen (PVE) en 

leverancierselectie om te komen tot een CRM systeem. Uit dit traject is in februari 2017 een 

voorkeursleverancier gekozen. In  april 2017  is echter gebleken dat deze leverancier niet kon 

voldoen aan de harde eis om een koppeling tussen CRM en Caress te leggen. Daarop is besloten 

om dit pakket niet aan te schaffen.  

Vervolgens zijn we een onderzoek gestart naar een ander pakket dat aansloot bij ons PVE. Al 

snel bleek deze oplossing te kostbaar voor alleen een CRM oplossing, omdat het pakket een 

totaaloplossing biedt voor HRM en Finance processen. De aanschaf van het totaalpakket zou te 

ingrijpende wijzigingen met zich meebrengen voor het primair proces.  

 

In dezelfde periode liep er vanuit het project ‘Vereenvoudigen cliëntdossier’ bij de afdeling  

Zorgentree een pilot geheten ‘warme overdracht’. Het blijkt dat hierdoor al veel gegevens  

opgenomen kunnen worden in Caress, voordat de bewoner bij Atlant komt wonen. Dit vervult 

niet geheel de wensen/eisen voor een CRM pakket maar voorziet wel in de behoefte om 

gegevens vast te leggen rondom (aankomende) bewoners. 

Op basis van bovenstaande informatie is binnen de stuurgroep ICT besloten om de aanschaf van 

een CRM pakket nader te onderzoeken. In prioritering is deze daarom verplaatst en heeft het 

roosterpakket hierop voorrang gekregen. 

 

Inspelen marktontwikkelingen  

Afgelopen jaar is een begin gemaakt met een betere afstemming van ons aanbod op de vraag in 

de markt. Een voorbeeld hiervan zijn de eerstelijnsverblijf bedden. Onze stakeholders, 
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huisartsen en Gelre Ziekenhuizen hebben veel behoefte aan deze zorgvorm. In Berghorst zijn dit 

jaar drie kamers ingericht voor eerstelijnsverblijf en in de Sprengenhof één kamer. Op deze 

plekken kunnen wij de laag complexe zorgvraag bieden.  

Daarnaast is er ook een toenemende vraag naar plekken voor uitbehandelde complexe 

psychiatrische bewoners met somatische problematiek. In 2017 is een onderzoek gestart naar 

uitbreiding voor deze doelgroep. Dit resulteert in 2018 met een uitbreiding van 15 plaatsen.  

 

Verduurzamen gebouwen 

In 2017 is een start gemaakt met de uitvoering van duurzame maatregelen, zoals het isoleren 

van leidingen en het toepassen van ledverlichting en het plaatsen van zonnepanelen (locatie 

Markenhof / Koningin Wilhelmina). Ook is er een compostmachine in gebruik genomen. 

Daarnaast is er een campagneteam samengesteld om duurzaamheid binnen de organisatie op 

de kaart te zetten en duurzame maatregelen uit te voeren. 

Ook binnen de nieuwbouwprojecten ligt de focus op duurzaamheid. Tijdens de nieuwbouw van 

Koningin Wilhelmina  is er bijvoorbeeld extra geïnvesteerd in zonnepanelen, ledverlichting, 

warmteterugwinning en intelligente schakeling met afzuigsysteem. 

Bij de lopende nieuwbouwprojecten wordt gekeken naar circulair bouwen en het toepassen van 

energiebesparende maatregelen. 
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4.4 Kennis ophalen, delen en samenwerken 
Op het aandachtsgebied ‘kennis ophalen, delen en samenwerken’  is in 2017 gewerkt aan de 

volgende onderwerpen. 

 

Actief deelnemen aan netwerken en samenwerken 

Atlant heeft in 2017 neemt actief deelgenomen aan onderstaande netwerken en allianties.  

• De Zorgalliantie.nu. Dit is een regionaal zorgnetwerk met Hogeschool 

Arnhem Nijmegen, circa 20 andere zorgaanbieders en 

woningbouwverenigingen in Gelderland, N.O. Brabant en Overijssel. Het 

netwerk richt zich op innovaties in de zorg. 

• Netwerk dementie Oost Veluwe, het Netwerk Palliatieve Zorg,  het Netwerk 

Geriatrie en het Landelijk Netwerk Dementie 

• Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn 

• Zorgnetwerk Nederland 

• Zorgplatform Apeldoorn. In dit platform wordt samengewerkt om het tekort 

op de arbeidsmarkt aan te pakken. 

• Regionaal platform V&V Apeldoorn 

• Netwerkconstructie met alle regionale V&V partijen, Gelre Ziekenhuizen, 

GGNet, Stimenz, huisartsen, Alzheimerstichting en vrijwilligersorganisaties  

• Samenwerkingsverband voor de opvang eerstelijnsverblijf voor mensen in 

een crisissituatie met Gelre Ziekenhuizen, De Zorgmensen, huisartsengroep 

Apeldoorn, Zorggroep Apeldoorn en Verian. 

• Kerngroep Zorg. Deze regionale kerngroep kijkt naar het opzetten van een 

digitale zorginfrastructuur in het kader van het langer thuis blijven wonen 

van cliënten. Tevens wordt gekeken naar het oprichten van een regionaal 

mobiliteitscentrum voor personeel. Participanten, naast Atlant, zijn de 

huisartsen, Safyra, Verian, GGNet, Riwis en Gelre Ziekenhuizen. De 

gemeente faciliteert deze kerngroep. 

• Samenwerking in de keten met Verian en GGnet voor aanvullende expertise . 

• Statutaire samenwerking in de Kruisvereniging Zorgsaam tussen Atlant en 

Zorgsaam. 

• Samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Stimenz en Atlant. In de 

overeenkomst is vastgelegd dat in de woonservicezone een totaalpakket aan 

welzijn, zorg en wonen wordt gerealiseerd waarbij de vraag van de burger 

leidend is. Er wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de 

ontmoetingsplekken. 

• Samenwerkingsovereenkomst tussen Pro Persona en Atlant. Het doel van de 

samenwerking is uitbouw van de ketenzorg voor cliënten met Korsakov, 

Huntington, Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiscliënten en NAH. 

• Samenwerkingsovereenkomst met De Wending/Leger des Heils. Atlant 

verleent de medische en paramedische zorg ten behoeve van hun 

verpleeghuiszorg. 

• Samenwerking binnen het netwerk ParkinsonNet. 

 

Atlant wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Hiervoor zijn er 

samenwerkingsrelaties voor de WLZ met Zorgkantoor Zilveren Kruis, voor de WMO met de 

Gemeente Apeldoorn. Vanuit de ZVW zijn er contracten voor behandeling, wijkverpleging en 

ELV afgesloten met Achmea, Menzis, coöperatie VGZ, CZ, Multizorg VRZ, DSW en Caresq.  
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Expertise(centra) meer belichten 

Atlant heeft zitting in het bestuur van Korsakov Kenniscentrum, het bestuur van de stichting 

Topcare en Huntington Net Nederland. Daarnaast zijn we lid van het Nederlands Kenniscentrum 

Ouderenpsychiatrie. 

 

Samenwerking onderwijsinstellingen vergroten 

Atlant had als doel om in 2017 de samenwerking met onderwijsinstellingen te vergroten. Atlant 

werkt samen met: 

• Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN); in het bijzonder met het  lectoraat 

Innovatie in de Care. Sinds januari 2014 is er gezamenlijk een associate lector 

Topcare aangesteld. 

• Saxion Hogeschool-sector gezondheidszorg. 

 

In 2017 is daarnaast het ‘Top College, academie voor zorg en welzijn’ opgericht. TOP College is 

een unieke samenwerking die tot stand is gekomen tussen Atlant, ’s Heeren Loo en Aventus. In 

september 2017 zijn 50 studenten van Atlant en ’s Heeren Loo begonnen met  een BBL-

opleiding Verzorgende IG, Maatschappelijke Zorg of de combi-opleiding van deze beide 

opleidingen , volgens een nieuw onderwijs concept, Praktijk-gestuurd leren. Dit nieuwe 

onderwijsconcept heeft als titel ‘TOP College’ : Talent Ontmoet Praktijk. Deze studenten zullen 

de eigen regie mogen nemen voor hun leerproces, binnen de regels van het kwaliteitskader te 

blijven maar daarbinnen vooral op zoek te gaan naar mogelijkheden en kansen.  

In  de opleidingen binnen deze samenwerking is de praktijk leidend. Dit betekent dat het 

onderwijs vanaf het begin draait om het opdoen van ervaringen in de praktijk. De praktijk geeft 

ook richting aan het onderwijs. Door iets zelf te doen ontdek je wat je nog moet leren, wie jij 

bent en wat je nodig hebt. Het TOP College zal in de toekomst verder worden uitgebreid met 

meer studenten en meer samenwerkingsverbanden met ook nog andere zorginstellingen. 

 



 
 

Nieuw onderwijs concept: Praktijk gestuurd 
leren 
gepubliceerd op: 8 september 2017 

Het ‘nieuwe’ leren dat aansluit bij onze visie is vandaag begonnen!  Een unieke 
samenwerking die tot stand is gekomen tussen Atlant, ’s Heeren Loo en Aventus. 
Gisteren (7-9) zijn 50 studenten van Atlant en 
’s Heeren Loo begonnen met een BBL 
opleiding Verzorgende IG of 
Maatschappelijke zorg volgens een nieuw 
onderwijs concept; Praktijk-gestuurd leren. 

Thijs Houtappels heeft samen met Jan te 
Loeke (directeur ’s Heeren Loo) de studenten 
toegesproken en aangegeven dat zij de eigen 
regie mogen nemen voor hun leerproces. 
Binnen de regels van het kwaliteitskader te 
blijven, maar daarbinnen vooral op zoek te 
gaan naar mogelijkheden en kansen. 

In de opleidingen binnen deze samenwerking is de praktijk leidend. Dit betekent dat 
het onderwijs vanaf het begin draait om het opdoen van echte ervaringen in de 
praktijk of vanuit de praktijk. Door iets zelf te doen ontdek je wat je nog moet leren, 
wie jij bent en wat je nodig hebt. 
Om van de praktijkervaringen te leren zijn ook achtergronden belangrijk. De student 
verdiept zich in de theorie en luistert naar de ervaringen van anderen. Wat zegt een 
vakspecialist? Wat is er over geschreven? Dat doen zij in lessen en workshops en 
door zelf -of samen met medestudenten-onderwerpen uit te pluizen. Dan is theorie 
uitdagend. De student heeft immers ervaren 
dat het gaat om kennis die hij/zij nodig heeft 
en die meteen in de praktijk toe te passen 
is. Praktijk, reflectie, verdiepen en het trainen 
van persoonlijke skills vormen samen het 
praktijk-gestuurd leren. 

Na het introductieprogramma dat gisteren 
gestart is bij ’s Heeren Loo gaan de studenten 
vanaf volgende week bij Atlant, locatie 
Markenhof (opleidingslokaal Marken Buiten) 
aan de slag. Wij wensen alle studenten heel 
veel succes!  

http://vintra03.atlant.local/wp-content/uploads/2017/09/de-onderwijs-ontwikkelgroep.jpg
http://vintra03.atlant.local/wp-content/uploads/2017/09/Praktijk-gestuurd-leren.jpg


 
 

(Wetenschappelijk) onderzoek 

Atlant staat voor het doen van praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek en het toepassen 

van resultaten uit (andere) onderzoeken. Atlant werkte in 2017 samen met de universiteiten 

Nijmegen, Groningen, Leiden, en Amsterdam. Samenwerking is er o.a. op het terrein van 

neurologie, psychiatrie en psychologie, ouderengeneeskunde en verplegingswetenschappen. 

Ook met het lectoraat innovatie in de care van de HAN was samenwerking. Ook in 2017 was Els 

Verschuur, associate lector Topcare, verbonden aan Atlant. 

 

In 2017 waren er verschillende lopende promotieonderzoeken. Ineke Gerridzen, specialist 

ouderengeneeskunde, onderzoekt het functioneren en de kwaliteit van leven  van 281 cliënten 

met Korsakov in een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling.  Wiltine Moerman, GZ-psycholoog, 

doet onderzoek naar executieve functiestoornissen van patiënten met het syndroom van 

Korsakov. Marina Ekkel, promovendus aan de VUmc, doet onderzoek naar  de zorg- en 

ondersteuningsbehoefte van Huntington patiënten in het verpleeghuis  en hun perceptie op het 

levenseinde in de verschillende fases van de ziekte.   

Monique van Bruggen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van muziektherapie bij mensen 

met de ziekte van Huntington. In het onderzoek is gekeken of bewoners met de ziekte van 

Huntington, die gedurende 16 weken muziektherapie krijgen, zich na verloop van tijd beter 

kunnen uiten dan bewoners die een andere activiteit aangeboden krijgen. Tegelijkertijd is er 

gekeken of dit leidt tot beïnvloeding van het gedrag. Een soortgelijk onderzoek is nooit eerder 

uitgevoerd, ook internationaal niet.  

 

Een selectie uit lopende onderzoeken en innovatieprojecten in 2017:  

 ERM-Riskmanagement bij cliënten met de ziekte van Huntington. De toepassing van 

Vroegsignalering en signaleringsplannen bij cliënten met de ziekte van Huntington. 

 Het functioneren, de kwaliteit van leven en de zorg in de laatste levensfase van 

patiënten met de ziekte van Huntington 

 Ervaringen van medewerkers met het semi-zelfstandig wonen van cliënten met de 

ziekte van Huntington in een verpleeghuissetting : Kwalitatief; semigestructureerde 

interviews 

 EVIDENCE Project. Een onderzoeksproject vanuit de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen. Met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg via het verbeteren van 

de EBP (Evidence Based Practice) cultuur in 4 zorgteams met de doelgroepen: Korsakov, 

opname/observatie, Huntington en dementie. Het werken volgens de meest recente 

kennis staat in dit project centraal.  

 Effect van naamkaartjes op veiligheidsbeleving van cliënten met het syndroom van 

Korsakov 

 Dag Activiteiten Centrum: Arbeidsmatige dagbesteding voor en door mensen met het 

syndroom van Korsakov 

 "Eline Spreekt" Communicatie-app op de iPad als communicatiehulpmiddel voor 

patiënten met de ziekte van Huntington 

 SAD: Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding (voorheen "Job coaching") voor mensen 

met het syndroom van Korsakov. 

SAD kan cliënten met het syndroom van Korsakov ondersteunen bij het beter benutten 

van hun mogelijkheden en/of werkervaring uit het verleden, het optimaliseren van 

zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid, het aanleren van (werk)handelingen en 

het vergroten van kennis en vaardigheden. 
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 Exploreren van de mogelijkheden tot het inzetten van mensen met het syndroom van 

Korsakov binnen de organisatie ten behoeve van een andere arbeidsmatige 

dagbesteding dan aangeboden wordt bij het Dag Activiteiten Centrum.  

 COPD bij cliënten met het syndroom van Korsakov. Het voorkomen of verminderen van 

(verergering) van COPD bij cliënten met het syndroom van Korsakov; een 

multidisciplinaire benadering. 

 Namasté 

 Zelf malen; implementatie van de Kitchen Aid 

 Meer aandacht voor behoefte aan seksualiteit en intimiteit van cliënten met de ziekte 

van Huntington in het verpleeghuis 

 Foutloos leren bij patiënten met Korsakov met behulp van Zora de sociale robot  

 

Daarnaast heeft Atlant in 2017 een kennisproeverij georganiseerd met het thema ‘onderzoek 

verbindt’ (zie pagina 32) waarin zowel wetenschappelijk onderzoek als zorginnovaties op het 

programma stonden, zoals implementatie van Evidence Based Practice, muziektherapie bij 

mensen met Huntington, zelf malen, COPD en executieve functiestoornissen bij mensen met 

Korsakov.



 
 

                                      
 
Namaste is een woord dat z’n oorsprong vindt in het 
Sanskriet en zoiets betekent als 
"ik buig voor jou". Namaste Care staat voor een eenvoudige 
menselijke benadering die zich richt op de levenskwaliteit 
van de persoon met dementie en zijn/haar naasten. Het 
hebben van contact staat centraal. De onderlinge relatie 
wordt beleefd en verbeterd, bijvoorbeeld door aanraking, of 
door samen iets te doen; zingen, wandelen, samen naar 
muziek luisteren of oude foto’s bekijken. Niet alleen de verzorging heeft een rol bij Namaste 
Care: het gaat ook om de relatie tussen de bewoner, familie, verzorgenden en vrijwilliger. 
 

 
Atlant , locatie Heemhof afdeling Crocus doet mee aan het 
onderzoeksproject “Namaste Familieprogramma voor contact met 
mensen met dementie” van het VUmc Amsterdam. In 2017 is 
gestart met het uitvoeren van het Namaste Familieprogramma. 
Het van oorsprong Amerikaanse zorgprogramma richt zich op het 
verbeteren van de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met 
(ernstige) dementie en het vergroten van een positieve beleving 
van het contact met die bewoners door hun familieleden.  

 

Het programma biedt de kans om familieleden, mantelzorgers en 
vrijwilligers actiever te betrekken bij de zorg van hun naaste en/of 
bewoner. Contact maken bijvoorbeeld door aanraking of door iets 
samen doen is de kern. Door uit te proberen, observeren en 
afstemmen met de bewoner, familie of andere ondersteuners sluit de 
gekozen activiteit steeds beter aan bij de beleving van de bewoner.  

 

In andere landen wordt dit 
dagelijkse zorgprogramma zeer 
gewaardeerd en het laat 
positieve effecten zien op o.a. 
het gedrag, comfortabel gevoel 

van bewoners en de ervaringen van familie en verzorgenden in de zorg voor dementerende 
verpleeghuisbewoners. Het programma is aangepast aan de Nederlandse situatie en de 
onderzoekers van het VUmc zullen de effecten daarvan in verschillende verpleeghuizen, 
waaronder Atlant, testen en kijken of het programma doelmatig en kosteneffectief is. Als 
de resultaten positief blijken te zijn, wordt dit zorgprogramma ook op andere afdelingen 
geïmplementeerd.

http://vintra03.atlant.local/wp-content/uploads/2017/10/Namaste_.jpg
http://vintra03.atlant.local/wp-content/uploads/2017/06/act.carroussel2.jpg
http://vintra03.atlant.local/wp-content/uploads/2017/06/act.carroussel3.jpg
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5 Kwaliteit en Veiligheid 

5.1  Veiligheid  

5.1.1 Mondzorg 

Goede mondzorg is van grote invloed op de algemene gezondheid. In de eerste dagen dat een 

bewoner bij Atlant komt wonen wordt de mondgezondheid geïnventariseerd en wordt 

vastgelegd wat een bewoner zelf kan. Binnen twee weken onderzoekt de Specialist 

Ouderengeneeskunde de bewoner en zet waar nodig met spoed de tandarts in. Binnen zes 

weken wordt een bewoner gezien door de tandarts en wordt er een mondzorgplan opgesteld. 

Op dit mondzorgplan wordt gerapporteerd en er volgt periodieke controle. In het 

multidisciplinair overleg (MDO) wordt het mondzorgplan geëvalueerd. Medewerkers worden 

actief geschoold. 

5.1.2 Infectiepreventie 

Voor deskundigheid op het gebied van infectiepreventie maakt Atlant gebruik van de  

Deskundige Infectie Preventie van  Gelre ziekenhuizen. Er wordt jaarlijks door hen een audit 

gedaan op infectiepreventie. De resultaten van de audits zijn op teamniveau inzichtelijk. In 2017 

is geen organisatiebreed overzicht gemaakt.  

5.1.3 Voedselhygiëne 

De Houwersgroep voert jaarlijks een audit uit op voedingshygiëne. Hiervoor worden de keukens 

en huiskamers geaudit. Deze audit wordt ook jaarlijks intern herhaald. Ook deze resultaten zijn 

op teamniveau inzichtelijk. 

5.1.4 Medicatieveiligheid 

Atlant richt zich doorlopend op medicatieveiligheid en medewerkers werken volgens het beleid 

farmaceutische zorg. Er wordt gewerkt met aandachtsvelders /farmaceutisch specialisten  in de 

teams, die ook met elkaar meekijken. Atlant breed is er circa zes keer per jaar een overleg met 

de farmaceutisch specialisten, een specialist ouderengeneeskunde (SO) en apotheker. Op 

cliëntniveau vindt er minimaal eenmaal per jaar een medicatiereview plaats door de specialist 

ouderengeneeskunde of de huisarts. Incidenten met medicatie worden altijd besproken in het 

team. Het farmaceutisch beleid is mede naar aanleiding van een incident herzien.  

 

Medicatie incidenten  

Het aantal meldingen over incidenten rondom medicatieverstrekking en inname is praktisch 

gelijk gebleven. Berghorst laat een forse daling zien in het aantal melding en rondom medicatie 

fouten, maar in vergelijking met 2015 is er een lichte stijging. Berkenhove, De Loohof en Marken 

Haven laten vanaf 2015 een dalende lijn zien.  

 

Bij locatie Koningin Wilhelmina  neemt het aantal meldingen met 82% toe hetgeen deels kan 

worden verklaard door een gewijzigde doelgroep. Verder valt op dat in 2016 sprake is geweest 

van een relatief laag aantal meldingen. De cijfers van 2017 laten zien dat er geen sprake was van 

een dalende trend. 

 

In de tweede helft van 2017 is er in de verpleeghuizen gestart met de implementatie van  

elektronisch aftekenen van medicatie na het delen via de Elektronische toedieningsregistratie 

van Medimo. Het doel is om het aantal medicatiefouten te reduceren. Door complexiteit in 
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samenwerking van systemen is dit in 2017 voor de woonzorgcentra niet afgerond. In 2018 wordt 

Medimo ook in de woonzorgcentra ingevoerd.  

 

 

5.1.5 Decubitus 

Bij Atlant wordt gewerkt met een praktijkverpleegkundige met expertise op wondzorg en met 

aandachtsvelders in de teams. Medewerkers zijn geschoold via e-learning. Periodiek wordt een 

decubitus scorelijst ingevuld. 

Decubitus is onder de aandacht in de dagelijkse zorg. Het risico is voor elke bewoner goed in 

beeld en eventuele signalen en acties worden vastgelegd in het zorgleefplan. Bij signalering van 

een risico op decubitus wordt zo nodig via de ergotherapie en de leverancier de juiste 

hulpmiddelen ingezet. Het multidisciplinaire behandel-/zorgplan rondom decubitus wordt 

zichtbaar door de betrokkenheid van onder andere de praktijkverpleegkundige en de diëtist.  Op 

de locaties is sprake van casuïstiekbespreking daar waar zich decubitus voordoet. Er zijn locaties 

waar dit structureel goed loopt. In enkele locaties wordt in 2018 aandacht besteed aan het 

verhogen van de kwaliteit van zorg door middel van extra deskundigheidsbevordering met 

betrekking tot decubitus.  
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5.1.6 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

De notitie voor vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) is in 2017 bijgesteld. Er wordt frequent 

geëvalueerd op elke afdeling en in aanwezigheid van de SO, psycholoog, ergotherapeut en de 

EVV’er. Hierbij worden ook de psychofarmaca geëvalueerd. Door herziening van de definitie en 

registratie wordt bij Atlant nauwkeuriger bekeken of er sprake is van een vrijheidsbeperkende 

maatregel. Hierdoor is er een daling te zien van inzet van VBM in de vorm bewegingsmelders en 

van psychofarmaca als VBM (wordt nu alleen geregistreerd als psychofarmaca wordt ingezet ter 

beïnvloeding van complex gedrag en niet als het wordt ingezet ter behandeling van 

ziektebeeld). 
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5.1.7 Advanced care planning 

Door risicosignalering bij elke bewoner wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat bewoners voor 

een acute opname naar het ziekenhuis gaan.  Daarnaast wordt door de specialisten ouderenzorg  

bij Atlant gewerkt met Advanced Care Planning en Shared Decision Making.  Het doel hiervan is 

om bij te dragen aan de best haalbare kwaliteit van leven voor de bewoner. Hiervoor wordt 

tijdig en met herhaling met de bewoner gesproken over wat de wensen zijn in relatie tot onder 

andere een ziekenhuisopname. 

Er wordt voor elke bewoner in het dossier vastgelegd wat de wens is ten aanzien van 

reanimatie. Voor bewoners met behandeling is er daarnaast een vrij tekstveld om andere 

behandelafspraken vast te leggen. 
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5.2 Cliëntoordelen 

5.2.1 NPS en cliëntervaringen 

Voor het meten van cliëntoordelen maakt Atlant gebruik van Zorgkaart Nederland. Hiermee is 

de NPS score van Atlant gemeten. In 2017 zijn er 112 beoordelingen gegeven in een 

rapportcijfer. Het hoogste cijfer is een 10 en het laagste een 4. Het gemiddelde is een 8. 

Er zijn 75 respondenten die het cijfer 8 of hoger hebben gegeven. Daardoor is de NPS -score 

67%. De Heemhof is de locatie die gemiddeld het hoogste scoort, namelijk een 8,3. 

Bij alle cijfers lager dan een 6,5 wordt een verbeteractie uitgezet om de kwaliteit van zorg te 

verhogen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017 is er verder uitgebreid onderzoek gedaan naar een instrument dat cliëntervaringen ook 

op een andere manier kan meten. Het resultaat is de keuze voor een cliëntervaringsinstrument 

dat in 2018 in gebruik genomen gaat worden. Hiermee wil Atlant nog beter inspelen op de 

individuele  behoeften van bewoners en hun naasten. Er kan meerdere keren per jaar worden 

gemeten en teams hebben zelf de regie over het verbeterproces.  

5.2.2 Klachten 

In onderstaande tabel is het aantal klachten over 2017 gepresenteerd en gerangschikt naar 

oorzaken. Dit wordt gepresenteerd in vergelijking met 2016 en 2015.  
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KLACHTENJAARVERSLAG 

 

5.3 Leren en werken aan kwaliteit 
Atlant is actief in het leren en werken aan kwaliteit in de organisatie en met andere organisaties.  

5.3.1 Atlant 
Atlant is gecertificeerd voor ISO 9001 en heeft daarmee een erkend kwaliteitscertificaat. 
Eind 2017 is extern onderzoek gedaan naar de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. 
Geconstateerd is dat de visie van Atlant sterk is en dat de zorg voor bewoners wordt ingericht 
rondom hun eigen behoeften, kenmerken en mogelijkheden. Ook zijn er bij Atlant een groot 
aantal regels, registraties en metingen waardoor leefwereld en systeemwereld niet helemaal in 
balans zijn. Binnen de PDCA-cyclus zijn de ‘check en act’ op Atlant niveau zichtbaar. Er is meer  
samenhang tussen ontwikkelingen wenselijk, waardoor structurele borging eenvoudiger wordt.   

Op basis van dit onderzoek worden in 2018 verbeteringen doorgevoerd in het 

kwaliteitsmanagementsysteem en in de structuur met betrekking tot kwaliteit en veiligheid.  

 

Atlant heeft een kwaliteitsplan opgesteld en een kwaliteitsjaarverslag gemaakt. Atlant kiest 

voor een duidelijke relatie tussen de kaderbrief en het kwaliteitsplan (Bekijk hier het 

Kwaliteitsplan 2018) en kwaliteitsjaarverslag. Op het kwaliteitsverslag is gereflecteerd met  de 

CCR, een groep professionals binnen Atlant. Zorgverleners zijn actief in het verbeteren van 

kwaliteit in het team. Cliëntervaringen, casuïstiek, interne audits en incidenten zijn hiervoor de 

basis. De verbeteringen zijn niet volledig inzichtelijk op teamniveau. In dit verslagjaar is ook 

Triasweb ingericht, waarmee beter geleerd kan worden van incidenten. Daarnaast zijn er enkele 

prisma-onderzoeken gedaan naar aanleiding van incidenten. 

5.3.2 Topcare 

Atlant maakt deel uit van een lerend netwerk binnen de Stichting Topcare. Atlant is 

medeoprichter van Topcare en vormt samen met Topaz, Lelie Zorggroep, de Waalboog,  

Vivium, Avoord en Noorderbreedte het bestuur. Zowel binnen Topcare als binnen het 

Huntington Netwerk Nederland is Atlant actief in de kennisontwikkeling en kennisdeling door 

bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan symposia en netwerkbijeenkomsten en door 

medewerkers te stimuleren om deel te nemen. 

 

Om in aanmerking te komen voor het Topcare predicaat toetst een onafhankelijke 

visitatiecommissie of de afdeling voldoet aan de Topcare toetredingscriteria. Deze criteria 

richten zich op: 
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 Zorg, behandeling, begeleiding en wonen (o.a. zorgfuncties binnen de Topcare 

patiëntengroep, methodische werkwijze, multidisciplinair team, interne samenwerking, 

ervaring, basiszorg, veiligheidsbeleid) 

 Expertise-functie (o.a. inzet van Topcare expertise voor patiënten die nog zelfstandig 

wonen en collega’s buiten de eigen organisatie) 

Onderzoek (o.a. samenwerking kennisinstituut/hoogleraar, onderzoeksbeleid, agenda 

en planning onderzoek, onderzoeksvaardigheden, resultaten) 

 Implementatie, scholing en disseminatie (o.a. implementatie onderzoek, verspreiding 

onderzoeksresultaten, opleidings- en scholingsbeleid) 

 Verbetercultuur en draagvlak (bekendheid en draagvlak binnen de organisatie, reflectie, 

commitment en evaluatie). 

 

Topcare is in 2017 ook gestart met de pilot ‘Leertraject onderzoeksvaardigheden/onderzoekend 

werken’. Een multidisciplinair team (de onderzoekers) dat samenwerkt aan een onderzoek 

rondom een bepaalde zorgvraag of zorgtaak van een organisatie kan deelnemen aan de pilot. 

Vanuit Atlant nemen zorgmedewerkers en betrokken behandelaars van afdeling Everest deel. 

Op deze afdeling verblijven cliënten met de ziekte van Huntington. Zij zijn gestart met de 

scholing: “Goed, Beter, Best:  onderzoeksvaardigheden en onderzoekend  werken.”   

Atlant kent naast een programmagroep Topcare per specifiek label een werkgroep; de 

werkgroep Topcare Korsakov en de werkgroep Topcare Huntington. Doel van beide 

werkgroepen is om het gedachtengoed van Topcare te verbinden met de werkvloer.  

5.3.3 Publicaties, presentaties en workshops 

Het delen van kennis en ervaring geeft Atlant onder andere vorm door publicaties en 

presentaties, refereerbijeenkomsten en Goed Beter Best bijeenkomsten. 

 

Publicaties in 2017  

1. Gerridzen, I. et al. (2017) Prevalence and severity of behavioural symptoms in patients 

with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders: a systematic 

review. International Journal of Geriatric Psychiatry, Mar;32(3):256-273 
2. Gerridzen, I. et al (Epub 2017)  Neuropsychiatric Symptoms in People With Korsakoff 

Syndrome and Other Alcohol-Related Cognitive Disorders Living in Specialized Long-
Term Care Facilities: Prevalence, Severity, and Associated Caregiver Distress . Journal of 
the American Medical Directors Association (JAMDA) 2018 Mar;19(3):240-247. 

3. Hoexum, C & Verschuur, E. (2017). Ik weet wie jij bent; naamkaartjes dragen bij het 

werken met Korsakov-patiënten.Tijdschrift voor Ziekenverpleging,  6, 38-39 

 

Presentaties in 2017 

1. Internationaal Congres Neurorehabilitation and Neural Repair, mei 2017 te Maastricht 

Musical Attention Control Training (MACT) for patients with Huntington’s 

Disease: a case study. Marlies Brandt & Els Verschuur 

2. Topcare Symposium, “Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg; Chemie tussen 

wetenschap en praktijk”. 20 november 2017 te Utrecht 

 COPD zorg voor cliënten met het syndroom van Korsakov. Loes van Dusseldorp e.a. 

Een multidisciplinaire benadering van COPD bij cliënten met het syndroom van 

Korsakov 

 Executieve functiestoornissen van patiënten met het syndroom van Korsakov. 

Wiltine Moerman e.a. 

 Semi-zelfstandig wonen voor cliënten met de ziekte van Huntington; ervaringen van 

verpleegkundigen en verzorgenden. Loes van Dusseldorp e.a. 
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 Neuropsychiatrische symptomen bij mensen met het syndroom van Korsakov op een 

gespecialiseerde verpleeghuisafdeling: de prevalentie, ernst en zorglast. Ineke 

Gerridzen e.a. 

 

3. EHA congres (European Huntington Associaton) in Sofia/Bulgarije  

 Risk management by the Early Recognition Method in patients with 

Huntington’s disease. Henk Slingerland e.a. 
 

4. International Congress of the Europian Union Geriatric Medicin Society (EUGMS) van 20 

t/m 22 september 2017 te Nice: Ineke Gerridzen 

 

Workshops in 2017 

1. Topcare Symposium “Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg; Chemie tussen 

wetenschap en praktijk”. 20 november 2017 

 Hoe onderzoek en multidisciplinair werken bijdragen aan kwaliteit van leven van 

mensen met het syndroom van Korsakov:presentatie van het COPD project en het 

onderzoek betreffende het functioneren en de kwaliteit van leven  van cliënten met 

Korsakov in een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling. 

 Early recognition Method (ERM)- management bij patiënten met de ziekte van 

Huntington. 

 “Beter mee verlegen dan om verlegen”. Seksualiteit en intimiteit voor cliënten met 

de ziekte van Huntington (samenwerking met TopaZ) 

 
2. EHA congres (European Huntington Associaton) in Sofia/Bulgarije 

 Presentatie over de Early Risk Management methode (vroeg signalering).  

 

Refereerbijeenkomsten en Goed Beter Best bijeenkomsten  

Binnen de specifieke doelgroepen Huntington en Korsakov kent Atlant een traditie om intern 

kennis te delen over bijvoorbeeld  uitkomsten van intern of extern onderzoek, symposia/ 

congressen of verbeterprojecten. Atlant  doet dit respectievelijke via zogenaamde 

refereerbijeenkomsten en Goed Beter Best (GBB) bijeenkomsten. In 2017 vonden er vijf 

refereerbijeenkomsten en drie GBB bijeenkomsten plaats. Over de volgende onderwerpen werd 

kennis met elkaar gedeeld: 

 Refereerbijeenkomsten: Eline spreekt – app, Seksualiteit en intimiteit, hoe omgaan 

en leren van klachten, het effect van krachttraining door de fysiotherapeut, en het 

onderwerp Slaap(problematiek) via een externe spreker.  

 GBB: klachtenfunctionarissen, Wernicke encefalopathie & nazorg bij agressie. In 

2017 is er bij de GBB ook gestart met het gezamenlijk bespreken van ethische 

dilemma’s. Dit wordt in 2018 voortgezet en uitgebreid.  

 

5.3.4 Delen van ervaringen; leerpunten uit besprekingen van dit kwaliteitsverslag 

Dit kwaliteitsverslag is gedeeld en besproken met verschillende groeperingen. Intern is het 

verslag gedeeld met een groep deskundigen en met de CCR. Extern is het kwaliteitsverslag 

gedeeld met organisaties die ook verbonden zijn aan Topcare. Dit zijn De Waalboog in 

Nijmegen en Avoord in Etten-Leur. 

Op basis van de verschillende overleggen is in hoofdstuk 4 de kaderbief voor het jaar 2017 

toegevoegd. Daarnaast is Topcare verder uitgewerkt. Verder is op onderdelen aangevuld wat 

complex was om in 2017 te realiseren. Als leerpunt voor de volgende jaarcyclus op kwaliteit en 



Jaarverslag Atlant 
Pagina 50/52 

 

Atlant Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Koningin Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof en 

Sprengenhof 

 

veiligheid zijn meegenomen: voor welke doelgroep wordt het kwaliteitsplan en het verslag 

geschreven? 

Tot slot is uit het contact met andere organisaties gebleken dat Atlant actief is in de ‘plan’ en 

‘do’ -fase van de PDCA-cyclus. Wat meer tot zijn recht mag komen is de relatie tussen ‘wat is 

gedaan’ en de ontwikkelde visie van Atlant. Het ‘waarom’ en ‘hoe’ zaken zijn gerealiseerd komt 

minder goed tot uitdrukking in dit verslag. Op onderdelen is het  verslag hierop aangepast.  
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6 Kernprestaties  

In onderstaande tabel wordt op hoofdlijn informatie gegeven over aantallen cliënten, capaciteit 

en productie, personeelsformatie en omzet. 

 

Cliënten:  

Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar: 648 

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar: 86 

Aantal extramurale cliënten –exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar: 136 

Capaciteit:  

Aantal beschikbare plaatsen met Wlz-verblijf per einde verslagjaar: 692 

Productie:  

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar: 82.488 

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar: 155.445 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar: 12.781 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten):  20.239 

Personeel:  

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar: 1.121 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar: 719,9 

Bedrijfsopbrengsten:  

Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar: 58.524.718 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten: 53.683.183 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten: 4.841.535 

 
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de kwantitatieve informatie in DigiMV.   
 


