Kwaliteitsverslag
2019

Kwaliteitsverslag Atlant 2019
Pagina 2/58

Inhoudsopgave
1

Inleiding ............................................................................................................. 3

2

Atlant 2019 in vogelvlucht, een samenvatting ......................................................... 4

3

Visie en profiel .................................................................................................... 6

4

Persoonsgerichte zorg ......................................................................................... 10

5

Wonen & Welzijn ................................................................................................ 15

6

Veiligheid .......................................................................................................... 20

7

Leren en werken aan kwaliteit .............................................................................. 26

8

Leiderschap governance en management .............................................................. 37

9

Personeelssamenstelling ..................................................................................... 40

10

Gebruik van hulpbronnen .................................................................................. 47

11

Gebruik van informatie ..................................................................................... 52

Bijlage 1 Langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie ......................................................... 56
Bijlage 2 Publicaties presentaties 2019 ........................................................................ 56

Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Het Immendaal, Kon. Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof, Sprengenhof

Kwaliteitsverslag Atlant 2019
Pagina 3/58

1 Inleiding
Dit verslag is gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en behoort tezamen met de
jaarrekening - waar ook de verantwoording via het digitale portaal DigiMV bij hoort – en het
verslag van de Raad van Toezicht tot de formele verantwoording over onze activiteiten in 201 9.
Ook in 2019 hebben wij met veel plezier gewerkt aan de kwaliteit van leven van de mensen die
wij dag en dagelijks ondersteunen. Dit verslag is een goede weergave van het werk, de
betrokkenheid en het vakmanschap waarmee onze medewerkers en vrijwilligers zich steeds
weer inzetten voor onze bewoners: bewoners die over het algemeen zeer tevreden zijn.
Inmiddels zijn we al bijna halverwege 2020 en is Atlant geraakt door de corona-crisis. We
betreuren het ten zeerste dat veel bewoners ziek zijn geweest en een aantal bewoners ook is
overleden. Het is een tijd waarin we veel saamhorigheid en energie voelen, maar ook een tijd die
getekend wordt door onmacht en verdriet.
Ook om een andere reden is dit voor mij een bijzonder verslag. Per 1 augustus 2020 word ik
bestuurder van de Zonnehuisgroep Amstelland en daarmee is dit het laatste kwaliteitsverslag
van Atlant waar ik mijn naam onder mag zetten. Ik heb de afgelopen tien jaar met veel plezier
voor Atlant gewerkt en meen dat de organisatie – gebaseerd op onze aansprekende visie - met
haar zeer betrokken en professionele medewerkers en vrijwilligers, doorontwikkeling van de
expertisecentra, gezonde financiële positie en uitdagende nieuwbouwprojecten weer beter
klaar staat voor de toekomst.

Thijs Houtappels
Bestuurder
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2 Atlant 2019 in vogelvlucht, een samenvatting
2019 was een goed jaar! Of beter: 2019 was een goed jaar voor de mensen die wij hier bij Atlant
zorg en ondersteuning bieden, want om hen draait het natuurlijk. Het was een jaar waarin het
contact met hen nog meer op de voorgrond is komen te staan. We slagen er steeds beter in het
kernelement van onze visie – ‘Wij geven ruimte’ – praktische invulling te geven. Dit kan in kleine
dingen zitten. Samen een kopje koffie drinken met wat lekkers erbij, als start van een
gezamenlijke activiteit als een spelletje doen of muziek maken. Maar het zit ook in onze
invulling van het gedachtegoed Namasté (‘respect aan het innerlijke’) waarmee we de
levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren. En het zit in de vele evenementen die we
organiseren om de binnenwereld naar buiten te brengen en de buitenwereld naar binnen te
halen. Evenementen zorgen voor verbinding tussen bewoners, cliënten, naasten, vrijwilligers en
iedereen die in ons werkgebied woont. Verbinding tussen onze negen locaties ook. Een
evenement als Heel Atlant Bakt of Atlant Got Talent zorgt voor een lach op het gezicht van
iedereen. Onze cliënten voelen zich gezien als ze iets lekkers maken of een gedicht voordragen.
Dit geeft onze medewerkers een gevoel van trots, omdat ze met een relatief kleine groep
mensen zoveel moois voor elkaar krijgen en zoveel mensen blij maken.
Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft op meerdere fronten richting gegeven aan
kwaliteitsverbetering. Bijvoorbeeld door de inzet van kwaliteitsverpleegkundigen, die
individuele coaching bieden aan de teams en op organisatieniveau meedenken over
kwaliteitsverbetering. Maar ook door in voorbereiding op de Wet zorg en dwang een helder
stappenplan te ontwikkelen dat de autonomie van onze cliënten nadrukkelijk vooropstelt. In
relatie hiermee is de discussie die binnen Atlant wordt gevoerd over zorgtechnologie relevant .
In de toepassing van zorgtechnologie moet altijd een verantwoorde afweging worden gemaakt
tussen de meerwaarde voor het welzijn van de bewoner en de ethische facetten – persoonlijke
vrijheid, privacy – die ermee gemoeid zijn. Zorgtechnologie dient volgens ons vooral het welzijn
van de bewoners en de persoonsgerichte zorg te bevorderen.
Ook bij onze twee in voorbereiding zijnde nieuwbouwprojecten stond in 2019 het welzijn van de
mensen die we zorg en ondersteuning bieden weer voorop. We hebben hierbij medewerkers,
vrijwilligers en de naasten betrokken om in de voorbereidende fase mee te denken over de
opzet en inrichting van deze locaties die de toekomstige cliënten optimaal faciliteren.
Aan onze kwaliteit van zorg hebben we hard gewerkt. Het resultaat is dat we op
kwaliteitsgebied weer belangrijke stappen hebben gezet. Ook dit heeft in belangrijke mate
bijgedragen aan de ruimte die we hebben gekregen om de persoonsgerichte zorg nog meer op
de voorgrond te brengen. Daarnaast heeft het ons ruimte gegeven voor verdieping in de
samenwerking met andere partijen. Atlant wil een lerende organisatie zijn. In de volle breedte –
door kennis te delen en door bij externe partijen kennis op te halen die daar beter of breder
beschikbaar is – en zeker ook in relatie tot die doelgroepen waarin we te boek staan als
expertisecentrum: chronische psychiatrische verpleeghuiszorg, complexe dementiezorg, ziekte
van Huntington en syndroom van Korsakov. We zijn in 2019 nadrukkelijk uit de pioniersfase
gekomen in het structureel leren van elkaars kennis over deze ziektebeelden en in de
samenwerking met andere kenniscentra en met onderzoekers. Het feit dat we ruimte bieden
aan promovendi en opleidingsplaatsen voor behandelaren onderstreept dit.
De kwaliteitsgelden die beschikbaar zijn gesteld voor de verpleeghuiszorg, hebben ervoor
gezorgd dat we op alle huiskamers extra medewerkers hebben kunnen inzetten voor aandacht
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voor onze cliënten. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
persoonsgerichte zorg. Dat dit traject succesvol is verlopen, heeft zeker te maken met het feit
dat we in 2019 veel meer diepgang hebben gebracht in onze arbeidsmarktcampagne. We
hebben de stap gezet van vacatures promoten naar corporate branding. Hierbij hebben we
gebruikgemaakt van de lokale media, van social media en van billboards in de regio waarin onze
negen locaties gevestigd zijn. We hebben workshops en gastcolleges verzorgd op scholen. We
hebben samenwerking gezocht met andere zorgaanbieders om gezamenlijk het imago van de
zorg te verstevigen en zo mensen te interesseren voor werk in onze sector. En we hebben een
promotiefilm gemaakt die is getoond in de lokale bioscopen. Van al deze activiteiten horen we
terug: Atlant is zichtbaar in de regio en communiceert vanuit de inhoud.
Naast het vinden van nieuwe medewerkers en het binden en ontwikkelen van medewerkers die
bij Atlant in dienst zijn, blijven vrijwilligers en mantelzorgers voor ons een belangrijke rol spelen.
Wij willen graag dat vrijwilligers onderdeel van ons team zijn. Daarom bieden we ze
bijvoorbeeld een training ‘verbindende communicatie’ aan om hen verdieping te bieden in hun
belangrijke bijdrage aan onze organisatie en organiseren we VIP-dagen waarin we ze extra in
het zonnetje zetten.
We zagen in 2019 een lichte daling in het aantal vrijwilligers. Dit heeft deels te maken met het
feit dat een aantal van hen op leeftijd is, maar deels ook met een aantrekkende arbeidsmarkt
die het voor jongere vrijwilligers noodzakelijk maakt prioriteiten te stellen. Dus zijn we
activiteiten gaan organiseren om vrijwilligers aan te trekken. Bijvoorbeeld mensen die uit een
ander land zijn gekomen aantrekken om als onderdeel van hun inburgering vrijwilligerswerk te
laten doen, met als bijkomend voordeel dat we ze meteen ook kunnen interesseren voor een
baan in de zorg. Maar ook de opzet van ‘Atlant Doet’, waarin we onze kantoormedewerkers
twee dagdelen per jaar vrijmaken om vrijwilligerswerk te doen binnen de organisatie. Door
hierbij speciale activiteiten te organiseren zoals ‘Fietsen en bietsen’ is het een groot succes
geworden dat voor extra verbinding heeft gezorgd tussen medewerkers en bewoners.
2019 was voor Atlant een goed jaar. Een jaar waarin we de vruchten hebben geplukt van de
investeringen die we in de jaren daarvoor hebben gedaan in kwaliteitsontwikkeling,
kennisverdieping, personeelsmanagement, aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers en
boven alles persoonsgerichte zorg.
Vanzelfsprekend is dit geen reden om achterover te leunen. De groeiende zorgzwaarte voor
verpleeghuiszorg stel ons voor uitdagingen, zowel inhoudelijk als in termen van arbeidsmarkt.
Hetzelfde geldt voor de coronacrisis die nu de wereld in zijn greep heeft en ook ons heeft
getroffen en de uit die crisis voortvloeiende economische gevolgen. We kunn en dit nog niet
allemaal overzien en duiden. Maar in de basis hebben we vertrouwen dat we voldoende kennis
en energie in huis hebben om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. We hebben – en dit
geldt niet alleen voor Atlant maar voor de hele VVT-sector – weer mooie stappen gezet in
kwaliteitsverbetering en in het delen van ‘best practices’. De volgende stap is open staan voor
en nieuwsgierig zijn naar de kennis die andere sectoren ons kan bieden. Als we ook die stap
zetten, kunnen we waarborgen dat de succesvolle ontwikkeling die we in 2019 hebben
doorgemaakt, de weg wijst naar een nog mooier vervolg in de komende jaren.
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3 Visie en profiel
Wij hebben een rijke geschiedenis. Wij bestaan al meer dan honderd jaar. Door de jaren
heen is er veel veranderd. De ondersteuning is individueler geworden. In al die tijd hebben
wij de kwaliteit van ons werk continu ontwikkeld. En wij zullen je ook de komende honderd
jaar hulp verlenen als je het ons vraagt. Wij geven stabiliteit.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’
We hebben een traditie van al meer dan 127 jaar (bekijk hier onze geschiedenis film). In die jaren
is Atlant uitgegroeid tot een organisatie met 1.230 medewerkers (790 fte) en 782 vrijwilligers.
Op negen locaties binnen de gemeente Apeldoorn ondersteunen zij ruim 900 mensen 24 uur per
dag, waarvan iets meer dan 700 intramuraal. Van de omzet van 71.362.876 euro wordt 93,3%
gefinancierd uit de Wet Langdurige Zorg. Wij zijn gespecialiseerd in zorg aan mensen met
Huntington (ruim 60 bewoners), met Korsakov (bijna 140 bewoners) en met chronische
psychiatrische verpleeghuisproblematiek (ruim 60 bewoners). Voor de doelgroepen Huntington
en Korsakov hebben we het Topcare predicaat. Naast intramurale zorg bieden wij ook thuiszorg
en dagbehandeling.

.
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Wij geven ruimte, dat is wat Atlant verstaat onder persoonsgerichte zorg en zo willen wij
omgaan met de bewoners. Voorbeeld én inspiratiebron zijn de verhalen van mensen die bij ons
wonen. Die verhalen vermengd met de manier waarop onze collega’s hun werk doen geven de
bedoeling weer en schetsen wat persoonsgerichte zorg bij Atlant kan betekenen.
Atlant kiest er expliciet voor om het maatwerk voor de individuele bewoner of cliënt als
aangrijpingspunt te kiezen en niet de locatie waar iemand woont. Vanzelfsprekend is hiervoor
de reguliere kwaliteit van zorg de basis.
Wij zetten vanuit de visie onder andere vol in op:
- Het delen van goede voorbeelden, zoals de Atlant-verhalen in “Het verpleeghuis is het einde”,
aansprekende films over en rondom bewoners en cliënten én de rubriek “101 goede
voorbeelden”.
- Een voor bewoners en hun netwerk herkenbaar, vereenvoudigd cliëntdossier.
De extra inzet van medewerkers hebben we vooral gebruikt om bovenstaande te realiseren
opdat er voor onze bewoners een nog beter woon-, zorg- en behandelklimaat ontstaat.
(Kwaliteitsplan 2019)
In het werken van alledag is onze visie ‘Wij geven ruimte’ het uitgangspunt:

Wij geven ruimte, letterlijk en figuurlijk. Ruimte is een plek, je eígen omgeving met
alles wat daarbij hoort: geluid, geur, licht, sfeer, kleur, gedachten, je dromen. Ruimte is
ook een vrijwel oneindig beschikbare plaats, een kans, mogelijkheden. Het is al les dat
wat wij ieder mens toewensen – een 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’.
Om onze visie ook in beeld en taal te vangen, hebben we prachtige films ontwikkeld. Hierin
laten we zien wat ons werk van alledag voor bewoners en cliënten betekent. Ook laten ze zien
wat we bedoelen met ruimte geven. Deze films gebruiken we om te inspireren, om onderling
van te leren én voor onze arbeidsmarktcampagnes. We hebben de afgelopen paar jaar in totaal
vijf films over verschillende mensen gemaakt:
Maarten - Verdwaald in verdriet - Syndroom van Korsakov
Mevrouw Resink – Moeder natuur - Dementie en Korsakov
Meneer Johan – Ziekte van Huntington
Frank – Een eigen waarheid - CPV
Fam. Bouwmeester - Uit balans - Woonzorgcentrum en mantelzorg
Daarnaast hebben we twee films gemaakt over werkwijzen die wij toepassen rondom dementie:
Namasté bij mensen met dementie
Integraal muziekaanbod bij dementie
Voor veel bewoners is eten en drinken een heel belangrijk onderwerp. Ook hierover h ebben we
een film gemaakt:
Eten en Drinken – Puur genieten
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En om in beeld te brengen hoe wij onze expertise inzetten, delen en ontwikkelen hebben we een
prachtige film gemaakt over onze expertisecentra:
Expertisecentra Atlant
Jim & Lau
Naast de films delen onze vloggers Jim en Lau ook maandelijks hun ervaringen. Zij zijn twee
zorgmedewerkers die op pad gaan in onze organisatie en vloggen over diverse onderwerpen . Dit
varieert van de betrokkenheid met dieren, tot BHV en onderzoek en van waar de was naartoe
gaat tot bewoners die als laatste wens nog in een luchtballon mee willen. Hier vind je vlogs van
Jim &Lau:
Jim & Lau in de zorg

Persoonlijke verhalen
De films en de vlogs zijn een vervolg op de mooie verhalen die we in 2017 al hebben
gepubliceerd over vier verschillende mensen die ondersteuning van Atlant kregen en krijgen.
Lees hier de bijzondere verhalen.
Lindy Voskuil,communicatieadviseur
“Waar ik het meest trots op ben, is dat we met een relatief kleine club mensen en met beperkte
middelen zoveel mooie dingen hebben neergezet. Met zoveel liefde en zoveel inzet o m mensen
blij te maken. Je kunt hier echt iets voor mensen betekenen.”
Onze plannen
Naast de verhalen en onze website www.atlant.nl geven de volgende documenten en pagina’s
ook een aanvullend beeld over onze organisatie:
Kaderbrief 2020
Kwaliteitsplan 2020
Wetenschapsposter 2017
Onze pagina ‘onderzoek en innovatie’ op de website
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4 Persoonsgerichte zorg
Voor ons is de mens het allerbelangrijkste. Elk mens is prachtig, maar ook kwetsbaar. Op
het moment dat je ondersteuning nodig hebt, kun je op ons rekenen – welke vraag je ook
hebt. Als je hier komt wonen zoeken wij samen een woonomgeving met zoveel mogelijk het
karakter van jouw thuis. Hoe je woont, werkt en je vrije tijd besteedt, vul je zelf in. Je bent
jezelf, zoals alle unieke verschillende mensen hier zichzelf zijn.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’
We willen de mensen die bij ons wonen vanuit onze visie, meer ruimte geven om te leven zoals
zij dit graag willen. Daarom verbeteren we onze begeleiding, zorg en behandeling en maken
deze meer persoonsgericht. Dit doen we in onze woonzorgcentra, voor mensen met dementie,
Korsakov en Huntington en voor de mensen die gebruik maken van Chronisch Psychiatrisch
Verpleging (CPV). We doen dit door het aantal gemotiveerde en deskundige m edewerkers te
verhogen en door voortdurend te werken aan de mogelijkheden om de bijdrage van vrijwilligers
te optimaliseren. Daarbij ontwikkelen en versterken we de organisatie en delen en ontwikkelen
we onze expertise.
We willen de mensen die bij ons wonen meer ruimte geven om te leven zoals zij dit graag willen.
Wij zijn ervan overtuigd dat we dat kunnen bereiken door de persoonsgerichte zorg te
versterken. Dit doen we door meer aandacht te hebben voor persoonlijke activiteiten en
professioneel handelen, en daarbij de deskundigheid en inzetbaarheid van medewerkers te
verhogen. We faciliteren onze medewerkers om meer zicht te krijgen op hun eigen handelen en
hun taakvolwassenheid. Daarbij ontwikkelen we onze organisatie en spelen we beter in op de
veranderende vraag van de mensen die bij ons wonen.
(Kwaliteitsplan 2019)
Thijs Houtappels, bestuurder
“Ik kijk met plezier naar hoe enorm betrokken onze medewerkers zijn bij de organisatie, naar de
trots voor Atlant die zij uitstralen.”

4.1

Zorgleefplan

Als je bij Atlant zorg of ondersteuning krijgt, dan beschik je binnen 24 uur over een voorlopig
zorgleefplan en binnen zes weken over een definitief zorgleefplan. De eerst verantwoordelijk
verzorgende/verpleegkundige (EVV-er) is verantwoordelijk voor het opstellen hiervan. In 2019 is
voor een andere inhoudelijke opzet van het zorgleefplan in het elektronisch cliënten dossier
(ECD) gekozen. Deze nieuwe opzet gaat uit van een manier van kijken en opschrijven in het ECD
die nadrukkelijk aansluiting zoekt bij de zaken waarop een bewoner ondersteuning zoekt.
Hierbij is denken in ziektebeelden of beperkingen minder het uitgangspunt. We maken het
zorgleefplan op basis van de ondersteuningsvraag van de bewoner. Ook is er een speciale “ken
je cliënt” pagina. Die maakt het mogelijk om in één oogopslag te zien wat de belangrijkste
aandachtspunten zijn – vooral ook rondom kwaliteit van leven - voor de bewoner.
Tjeerd Duin, EVV’er
“Het ECD heeft in de nieuwe opzet echt toegevoegde waarde gekregen. In het verleden ging het
uit van het zorgplan en was het vooral een medische opsomming. Door ‘Ik kan ondersteuning
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gebruiken bij…’ als uitgangspunt te kiezen ga je echt anders naar een bewoner kijken en komt
veel meer zijn of haar welzijn centraal te staan.”
Binnen Atlant rapporteren we zoveel mogelijk volgens de SOEP-methode: Subjectief, Objectief,
Evaluatie & Plan. Bij deze-methode speelt de informatie van de bewoner zelf een grote rol. Het
bevordert de bewonersgerichte informatieoverdracht. De SOEP-methode maakt ook het
professioneel handelen inzichtelijk. Op basis van de verkregen informatie kunnen medewerkers
plannen en interventies bijstellen. Om dit goed te kunnen doen, hebben ze coaching on the job
gehad en is een e-learning beschikbaar gesteld.

4.2

Cliëntportaal

De betrokkenheid van familie en andere vertegenwoordigers vinden we bij Atlant van groot
belang. Daarom is het cliëntportaal beschikbaar. De EVV’er geeft hier bij de opname van een
nieuwe bewoner direct informatie over. Betrokkenen die hiervoor toestemming he bben, kunnen
dan het zorgleefplan van een bewoner ook thuis inzien.
Tjeerd Duin, EVV’er
“Naasten waarderen het enorm dat ze thuis het zorgleefplan van hun familielid kunnen inzien en
erop kunnen reageren. Ze voelen zich bezwaard om de afdeling te bellen om te vragen hoe het
met vader of moeder gaat, omdat ze weten hoe druk de medewerkers het hebben, maar blijven
zo toch betrokken.”

4.3

Verbeteren zorgleefplan bespreking

In 2019 zijn we verder gegaan met het project “Zorgleefplan besprekingen nieuwe stijl”. We
hebben gekozen voor een andere manier van plannen om beter aan te sluiten op de wensen van
alle betrokkenen. De besprekingen hebben meer inhoud gekregen, de aanpak is flexibeler en ze
zijn doelmatiger. De belangrijkste veranderingen zijn deze:
- Heeft iemand behoefte aan een extra overleg, dan kan dit snel worden ingepland.
- Standaard is voor iedere afdeling tijd voor multidisciplinair overleg ingepland.
- De gespreksduur van de zorgleefplan besprekingen is verruimd. Er is dus meer tijd om het
goede gesprek te voeren met bewoners en naasten.
Inmiddels zijn alle afdelingen gestart met deze werkwijze. We verwachten het project eind 2020
te kunnen afronden. De aandacht verschuift daarbij gaandeweg van de organisatorische naar de
inhoudelijke kant (“het goede gesprek”).

4.4

Kijk op dementiezorg

In de Kijk op dementiezorg bestaat ruimte voor dialoog. In dialoog met jou, met je bedreigde ik,
met je verdwaalde ik, met je verborgen ik, met je verzonken ik, met je naaste, met je collega’s. De
dialoog geeft ruimte voor eigen invulling en voor eigen keuzes. Ook geeft het ruimte voor
betrokkenheid, verbintenis en empathie. Voor dat wat bij dit mens en in deze fase passend is:
muziek, beweging, structuur, voor elkaar, voor buiten zijn.
(Kwaliteitsplan 2019)
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Onze Kijk op Dementiezorg hebben we ontwikkeld met als doel onze visie op dementiezorg te
verkennen en te verdiepen. Het is begonnen met een – papieren en digitaal – werkboek. Vooral
bedoeld als bron voor inspiratie, om met elkaar in gesprek te gaan, inzichten te delen en te
verdiepen. Een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan, successen te vieren en te komen
tot aandachtspunten voor het team. In de praktijk echter slechts sporadisch gebruikt, merkten
we. De ambassadeurs ervoor richten zich primair op de zorg voor onze bewoners en hebben of
ervaren dus niet voldoende tijd om het gedachtengoed te verspreiden. Daarom heeft een kleine
werkgroep in 2019 het initiatief genomen om onze visie op dementiezorg nieuw leven in te
blazen. De opdracht: concrete handvaten beiden aan onze medewerkers om Kijk op
Dementiezorg in de praktijk toe te passen. De eerste plannen liggen er nu, en worden in 2020
verder uitgewerkt.

4.5

Namasté

Namasté Care staat voor een eenvoudige menselijke benadering die zich richt op de
levenskwaliteit van de persoon met dementie en diens naasten. Contact hebben 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. Op deze
manier halen we de bewoner uit zijn (betrekkelijke) isolement. Niet alleen de verzorging heeft
een rol bij Namasté Care: het gaat ook om de relatie tussen de mensen die bij ons wonen, hun
familie, de verzorgenden en de vrijwilligers.
Ons uitgangspunt is dat iemand met dementie ondanks veranderingen een uniek mens blijft.
We waarderen en respecteren de individuele behoeften en mogelijkheden van deze mense n en
sluiten daarbij aan. Ook doen we er alles aan om hun comfort te verbeteren.
De doelen van het Namasté familieprogramma zijn:
- Meer comfort en plezier voor de persoon op de PG-afdeling.
- Mantelzorgers helpen om contact te maken met hun naaste.
(Kwaliteitsplan 2019)
Ons welzijnsprogramma voor de PG-afdelingen is geïnspireerd op Namasté: In dit programma
staat het prikkelen van de zintuigen en het zien van de persoon centraal. We waarderen en
respecteren de individuele behoeften en mogelijkheden van deze mensen en sluiten daarbij aan.
We doen er alles aan om hun comfort te verbeteren. Alle nieuwe medewerkers van de PG
afdelingen zijn geschoold en geïnspireerd om welzijnsactiviteiten toe te passen op hun afdeling.
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Tjeerd Duin, EVV’er
“Met Namasté is het contact met de bewoners met dementie nog meer op de voorgrond komen
te staan. Je laat merken dat je zijn of haar kinderen, leven en verhaal kent.”
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5 Wonen & Welzijn
Wij ondersteunen je, wij verzorgen je als het nodig is. Maar wij geven ook graag aandacht of
juist privacy. Wij kennen jou en jouw verhaal. Bij ons telt niet alleen wat je nodig hebt, maar
ook wat je wilt. Door onze veelzijdige expertise lukt het ons die twee vragen zorgvuldig te
beantwoorden. Wij zijn trots op dat vakwerk. Onze kennis delen wij met vakgenoten. Wij
vragen jou om je mening en we luisteren. Samen komen we tot nieuwe inzichten. Wij
begeleiden je uiterst deskundig en altijd met respect.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

5.1

Zinvolle dagbesteding

Het is belangrijk voor mensen om zelf over dingen te kunnen beslissen, ook als de hersenfunctie
door ziekte is aangetast. Een zinvolle dagbesteding speelt hierin een grote rol. Met Specifieke
Arbeidsmatige Dagbesteding (SAD) geven we hier op een praktische manier invulling aan voor
mensen met het syndroom van Korsakov. SAD ondersteunt deze mensen om hun hun
mogelijkheden en/of werkervaring uit het verleden optimaal te benutten. Hun zelfredzaamheid
in het verrichten van arbeid vergroot hun gevoel van eigenwaarde. Dus helpt een bewoner die
altijd schilder is geweest nu de schilders van Atlant. Een andere bewoner maakt bloemstukken
voor de receptie en entree van de locatie Markenhof en verzorgt een workshop bloemschikken
voor de dagbesteding. Weer een andere bewoner schenkt koffie en ondersteunt bij het
rondbrengen van de interne post, of helpt bij de verzorging van de schapen op de locatie
Coolsingel of in de bibliotheek op locatie Het Immendaal.
Dezelfde aanpak is inmiddels uitgebreid naar andere doelgroepen onder de bewoners van
Atlant, bijvoorbeeld voor mensen met Huntington.

Voor Huntington hebben we de verbouwing en uitbreiding van het aantal plaatsen in 2019
afgerond. We hebben negen extra appartementen gebouwd voor mensen met de ziekte van
Huntington waarvan vier voor mensen met zeer complex gedrag. We hebben hiermee een
geclusterde voorziening gecreëerd voor de mensen die bij ons wonen. We bieden hier een
passend therapeutisch woon- en behandelklimaat en speciaal opgeleid personeel. In deze
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aangepaste woonomgeving richten we ons op de beheersbaarheid van het gedrag. Daarnaa st
gaan we met vroegsignalering en de verbetering van benaderingsplannen nog beter om met het
gedrag van mensen met de ziekte van Huntington.
(Kwaliteitsplan 2019)
Voor de ondersteuning van mensen met de ziekte van Huntington en chronische psychiatrische
verpleeghuiszorg (CPV) hebben wij medewerkers met een gerichte opleiding voor
welzijnsactiviteiten aangenomen. Zij brengen de behoefte van welzijn van deze bewoners in
kaart. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat er op de ene afdeling meer behoeft e is
aan activiteiten in het weekend en op andere afdelingen is juist meer in de avond. De
medewerkers hebben hierop het rooster aangepast en nu zijn er in het weekend en in de
avonden ook activiteiten die bijdragen aan zinvolle dagbesteding. De tijd hebben om ’s avonds
uitgebreid in bad te kunnen gaan in een mooi aangeklede badkamer bijvoorbeeld. Of in het
weekend met de bus op uit gaan met een groep of soms ook individueel, om familie te
bezoeken. Wandelen is ook een populaire activiteit: samen met een groep met hulp van
vrijwilligers erop uit, naar de markt of in het park andere mensen zien en ontmoeten. Verder is
er een kookgroep en een hardrockcafé en eens in de maand is er disco. Vrijwilligers en
vakantiekrachten fietsten met cliënten in de omgeving van Beekbergen en Apeldoorn.
Bewoners hebben volop genoten van een wintermarkt of een zomerbarbecue die voor hen is
georganiseerd. Ook nemen bewoners deel aan activiteiten die samen met behandelaars zijn
opgezet – zoals zwemmen, de beweeggroep en de dansgroep – om een zinvolle en
herstelgerichte ondersteuning te bieden.
Rianne Burgers, coördinator vrijwilligerswerk
“Bewoners én medewerkers hebben enorm genoten van ‘fietsen en bietsen’: een fietstocht langs
alle locaties. Op iedere locatie wordt een stempelkaart ingevuld en krijgen de deelnemers een
versnapering. Daarvan zijn er bijna vijfhonderd uitgedeeld, dat maakt wel duidelijk hoe populair
deze activiteit was.”

5.2

Schoon en verzorgd lichaam

Ieder mens is uniek. Ongeacht de leeftijd, lichamelijke of psychische conditie streven we ernaar
de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen te behouden en waar mogelijk te vergroten.
Bij Atlant moedigen wij mensen aan hun leven zoveel mogelijk zelf in te richten en daar van is
persoonlijke verzorging een belangrijk onderdeel in het dagelijks leven.
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Samen met een medewerker formuleert de bewoner zijn wensen omtrent persoonlijke
verzorging. Dit leggen we vast in een persoonlijk, op maat gemaakt zorgleefplan en in de ‘ken je
cliënt’ pagina van het cliëntenportal. We zetten ons in om bin iedere bewoner diens
zelfstandigheid en zelfredzaamheid te behouden en waar mogelijk te vergroten . Dit doen we
onder andere door de methode foutloos leren in te zetten. Ook zetten we technologische
hulpmiddelen in als Tessa en Zora om de zelfstandigheid van bewoners te activeren.
Ruben van de Wetering, regisseur informatiemanagement/zorgtechnologie
”Als het om zorgtechnologie gaat, gebruiken we alleen proven technology. Onze bewoners zijn
geen proefkonijnen. We zijn er verantwoord actief mee bezig, het moet echt meerwaarde voor ze
hebben.”
De ontwikkelingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie staan op alle locaties
centraal. We werken elke dag volgens de laatste inzichten om verbeteringen door te voeren in
onze werkprocessen.

5.3

Familieparticipatie

Familie en vrienden zijn een cruciaal onderdeel van het leven van de bewoners en cliënten voor
wie wij ons werk doen. Daarom betrekken wij hen zoveel mogelijk bij al onze activiteiten. In
2019 is een speciale folder ontwikkeld: Mantelzorger, ik? Samen sterk. Deze folder krijgt een
plaats in de map die we aanbieden bij de opname nieuwe van een nieuwe bewoner. In
samenwerking met het mantelzorgsteunpunt KAP heeft Atlant in de week van de mantelzorger
een aanbod gedaan voor mantelzorgers uit de gemeente. Tientallen mantelzorgers hebben
genoten van de Franse kaas avond van Koks on Tour.
Rianne Burgers, coördinator vrijwilligerswerk
“We zijn ons meer en meer bewust geworden van hoe belangrijk vrijwilligers en mantelzorgers
voor ons zijn. Daarom organiseren we ook VIP-dagen voor ze. Een lekker buffet bijvoorbeeld.
Maar ook workshops over bijvoorbeeld het omgaan met zorgtechnologie, of over hoe je in balans
blijft. Veel waardevoller dan een kaartje of een klein cadeautje op de dag van de vrijwilliger.”

5.4

Participatie met de buurt

Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij
ondersteuning nodig hebben. Daarom past het bij onze visie dat ontmoetingsplekken een
integraal onderdeel uitmaken van onze locaties Berkenhove, Koningin Wilhelmina en Berghorst
en van de buurt waarin de locaties gevestigd zijn. Om deze mensen goed te begeleiden , hebben
we in 2019 deze ontmoetingsplekken gebruikt om uiteenlopende activiteiten voor ze te
organiseren. Denk bijvoorbeeld aan vormen van beweging zoals yoga, gymnastiek, Fit Gym en
koersbal. Verder zorgen we ervoor dat mensen wekelijks de weg naar onze locaties weten te
vinden voor deelname aan activiteiten als een biljartclub, handwerken, een teken- en
schildercursus, een Engelse cursus, de bridgeclub, een cursus speksteen bewerken of buurtpraat
met klaverjassen. Daarnaast organiseren wij spelletjesavonden, is er een kookclub, en eenmaal
in de veertien dagen een social media café.
Alle activiteiten zijn laagdrempelig. Bezoekers kunnen binnenlopen of aansluiten bij een cursus.
Ze kunnen eerst een keer meedoen om te kijken of het iets voor ze is, voordat ze zich definitief
opgeven. Behalve cursussen bieden we ook muzikale optredens, een wijkbuffet, een borrel- of
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cafetaria uurtje, visverkoop, een wijkdiner en periodieke kerkdiensten. En we bieden wekelijks
ondersteuning voor iedereen in de buurt middels een sociaal juridisch spreekuur. Dit alles vanuit
onze rol als ontmoetingsplek in de wijk en gesubsidieerd door de gemeente Apeldoorn vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We ontlasten hiermee de mantelzorgers. En we
bereiken hiermee ook dat onze locaties stevig verbonden zijn met de buurten en hun bewoners.

5.5

Waardigheid en Trots

Ook in 2019 heeft Atlant via het programma
Waardigheid en Trots van het ministerie van
VWS financiële middelen ontvangen. Dit geld
hebben we ingezet om extra aandacht te
kunnen geven aan een zinvolle dagbesteding
en aan deskundigheidsbevordering van onze
medewerkers. Voor de zinvolle dagbesteding
is dit geld besteed aan bijvoorbeeld de
aanleg en aankleding van diverse tuinen en
balkons, de inrichting van
groepsactiviteitenruimten en diverse
materialen voor welzijn voor bewoners. Ook
hebben we ingezet op het aanbieden van
welzijnsactiviteiten, zoals vakantieweken,
sfeervolle diners via Koks on Tour, een circus voor alle bewoners, theater- en muziekavonden,
uitjes naar verschillende locaties en Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding.
Ook de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers he eft
door het beschikbaar gestelde geld een impuls gekregen. We hebben onder andere trainingen
verzorgd voor moreel beraad, over dementie, palliatieve zorg en het gebruik van het
zorgleefplan. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij extra aandacht kunnen geven aan de mensen
voor wie wij ons werk doen.
Thijs Houtappels, bestuurder
“Ik ben enorm trots op alle dingen die we ook in 2019 weer georganiseerd hebben. Natuurlijk
moeten we in de zorg die we bieden eisen stellen aan kwaliteit, veiligheid en vakmanschap, maar
je bent als zorgaanbieder toch ook een mini-samenleving. En als je ook dat voor elkaar krijgt,
geeft dat een elan en schwung aan je organisatie die je enorm veel sterker maakt.”

5.6

Moreel beraad

Zorg verlenen is onlosmakelijk verbonden met ethische dilemma’s. Iedere dag maken
medewerkers afwegingen en nemen zij besluiten. Regelmatig bespreken we in onze teamoverleggen, ons multidisciplinair overleg en ook informeel bij de koffie waar we mee worstelen
en hoe we tot onze soms moeilijke besluiten komen. Vaak voldoet deze werkwijze. Toch merken
we dat medewerkers af en toe te maken krijgen met situaties die vragen om een meer expliciete
verkenning van de morele dilemma’s. Het inzetten van de werkwijze ‘moreel beraad’ is een
effectieve manier om medewerkers hierbij te ondersteunen. In 2019 hebben alle teams kennis
gemaakt met deze methode en dit is zeer goed ontvangen. We zetten dit dus voort en bekijken
daarbij op welke manier we dit goed kunnen inbedden in de organisatie.
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6 Veiligheid
Wat je nodig hebt, maar ook wat je wilt, kunnen wij vaststellen doordat wij jou vanuit
verschillende disciplines benaderen. Wij werken daarin nauw samen. Wij accepteren
onvoorwaardelijk jouw staat van zijn. Dat is onze basis voor de beste zorg en behandeling.
Wij zijn trots op die expertise. Wij geven inzicht.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’
Om nog beter te voldoen aan de eisen van het ISO-certificaat 9001:2015 richten we ons op
procesmanagement. Daarnaast doorlopen we op alle niveaus de PDCA-cyclus en gaan we de
resultaten ‘real time’ meetbaar en zichtbaar maken. Om het fundament voor kwaliteit en
veiligheid van de gehele organisatie te versterken, werken we aan registratiesystemen en aan
het organisatiehandboek en richten we ons op samenhang en eenduidigheid. Verder werken we
aan de implementatie van de regiegroep, themagroepen en kwaliteitsteams en we bundelen en
verspreiden kennis. Ook ontwikkelen we de kwaliteitskaart tot een instrument waarmee
resultaten en verbeterpunten zichtbaar worden gemaakt. Deze resultaten en verbeterpunten
dienen als basis voor concrete, structurele verbeterplannen per locatie en voor
kwaliteitsplannen die we via de site ook voor derden toegankelijk maken.
(Kwaliteitsplan 2019)
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de
zorg. In 2019 en 2020 bezoeken zij alle Nederlandse zorgorganisaties. Op 20 juni 2019 bezocht
de IGJ locatie Markenhof en op 3 juli 2019 locatie De Loohof. De inspectie constateert dat de
geboden zorg op de Markenhof en De Loohof (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen.
Zij heeft voldoende vertrouwen in de wijze waarop Atlant stuurt op de kwaliteit en veiligheid
van zorg. De inspectie concludeert verder dat er geen vervolgtoezicht nodig is.
Het rapport van de inspectie staat op de website van de IGJ, lees hier het volledige rapport. De
bevindingen in het rapport maken ons enerzijds trots en sporen ons anderzijds aan om ons
verder te ontwikkelen op de weg die we hebben ingeslagen.

6.1

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) heeft steeds meer vorm gekregen en de meeste
gremia functioneren naar tevredenheid. De themagroepen lopen en op de locaties zijn de
kwaliteitsteams gestart. Kwaliteitsteams vormen op zo’n locatie een platform voor
medewerkers waar zij activiteiten op het gebied van kwaliteit en veiligheid op hun eigen locatie
monitoren. De teams zijn een manier om het leren en verbeteren zo dicht mogelijk op de
werkvloer te stimuleren. Ook vormen ze een ankerplaats voor de aandachtsvelders op de
locatie. Een themagroep is een groep medewerkers met expertise op het gebied van een van de
thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Er zijn zes themagroepen: huidletsel
(decubitus, oedeem, incontinentie en voeding), ECD, MIC-MIM, infectiepreventie, Wet zorg en
dwang en medicatieveiligheid. Het KMS is nog geen ‘zichzelf in stand houdend systeem’ en
vraagt nog veel aandacht van deelnemers en van de regisseurs kwaliteit en veiligheid.
De regiegroep functioneert grotendeels naar verwachting en tevredenheid. In de loop van het
jaar vertrokken enkele medewerkers uit de organisatie en hun plaatsen in de regiegroep zijn op
één na opnieuw ingevuld.
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Hedwig de Vries, directeur behandeling en begeleiding
“In 2019 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de Wet zorg en dwang. Die voorbereiding
heeft ons laten zien dat we goed toegerust zijn voor het verlenen van zorg aan complexe
doelgroepen. Het heeft ons ook nieuwe inzichten gegeven over de ontwikkeling van onze
medewerkers. We willen dat ze in staat zijn flexibel te reageren op de onverwachte situaties
waarmee ze met bewoners uit complexe doelgroepen te maken kunnen krijgen. En daarbij ook te
reflecteren op wat werken voor deze doelgroepen voor hen betekent en waardevol maakt. ”

6.2

Themagroep MIC/MIM

De themagroep MIC/MIM heeft zich in 2019 voornamelijk gericht op het verbeteren van de
registratie van incidenten. Onder andere via workshops zijn gebruikerservaringen opgehaald die
bij de herinrichting van de applicatie Triasweb (registratie-applicatie voor incidenten) van
belang zijn.
De themagroep zal in 2020 een nieuwe invulling krijgen om het leren en verbeteren van
incidenten te verbeteren. In 2019 zijn hierover al verkennende gesprekken over gevoerd die in
2020 leiden tot een daadwerkelijke hervorming van de themagroep.
In 2019 zijn in het kader van de registratie van geweld in de zorgrelatie (geweld t ussen cliënten)
de volgende aantallen geregistreerd: zware gevallen van geweld tussen cliënten 0, minder
zware gevallen van geweld tussen cliënten 166. Ten opzichte van vorig jaar is dit een stijging.
Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere meldingsgraad ten opzichte van
2018 en het gebruik van een andere methodiek voor het genereren van gegevens.

6.3

Themagroep Huidletsel

In 2019 is de themagroep huidletsel opnieuw samengesteld. Onder huidletsel vallen de
onderwerpen decubitus, voeding, wondzorg, oedeem en (in)continentie. Voor alle onderwerpen
zijn ter zake deskundigen bij de themagroep aangesloten. Ergotherapeuten, verzor genden en
verpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en een diëtist. Ieder heeft op
zijn eigen vakgebied geïnventariseerd waar de aandachtspunten moeten liggen en er is een
start gemaakt met het maken van een jaarplan voor 2020.

6.4 Themagroep Bopz / voorbereiding Wet zorg en dwang
Met een vertegenwoordiging uit de themagroep Bopz zijn we in 2019 begonnen ons voor te
bereiden op de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). In augustus kwamen de
voorbereidingen in een volgende fase met de start van het project ‘Implementatie Wzd’, waarbij
een grotere groep medewerkers betrokken is. De implementatie van de nieuwe wet vraagt
namelijk om afstemming en samenwerking van verschillende partijen binnen Atlant. De
projectgroep vertaalt samen met betrokkenen de Wzd-eisen naar een zo werkbaar mogelijke
Atlant-praktijk. In 2019 lag hierbij de focus op het voorbereiden van de meest urgente
onderwerpen en de onderwerpen waarbij de wet- en regelgeving al voldoende was uitgewerkt.
We gebruiken het overgangsjaar 2020 om de Wzd verder in de praktijk te regelen en om
conform de wet- en regelgeving te leren werken.
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Rond de zomer hebben we een inhaalslag gemaakt door drie extra scholingssessies Bopz plaats
te laten vinden, omdat was gebleken dat een deel van onze medewerkers deze verplichte
scholing Bopz nog niet gevolgd had.

6.5

Themagroep medicatieveiligheid

De themagroep medicatieveiligheid heeft zich in 2019 gericht op het implementeren van het
toetsingskader medicatieveiligheid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Er is gewerkt
aan een herziening van het medicatiebeleid, waarvoor in 2020 bijeenkomsten gepland staan om
het beleid te implementeren. De aandachtsvelders medicatieveiligheid spelen hierin een
cruciale rol door de (nieuwe) richtlijnen en werkwijzen op de eigen locatie onder de aandacht te
brengen.

6.6 Themagroep ECD
Het project ‘Persoonsgericht en vereenvoudigd zorgdossier’ is de leidraad van de themagroep
ECD. In 2019 is een verandering in gang gezet om het zorgdossier van onze bewoners meer te
laten aansluiten bij onze visie, en dus meer bij onze bewoners. Zo gebruiken we nu de S OAPmethodiek voor het rapporteren. Dat staat voor Subjectief, Objectief, Analyse en Plan. Ook is
een groot deel van de zorgleefplannen omgezet naar een meer persoonsgericht plan en hebben
de meeste bewoners een up-to-date ‘ken-je-cliënt’-pagina.

6.7

Themagroep hygiëne en infectiepreventie

In 2019 heeft de themagroep hygiëne en infectiepreventie (HIP) diverse richtlijnen en
beleidstukken geüpdatet of opgesteld. Zo is het ‘reiniging en desinfectiebeleid’ aangepast aan
de nieuwste ARBO-richtlijnen en is er een beleid opgesteld voor het dragen van een brace
tijdens het verlenen van zorg. Daarnaast is de MRSA-uitbraak van 2018 geëvalueerd en is aan de
hand hiervan een advies uitgebracht over de HIP-gerelateerde protocollen.
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6.8 Advanced care planning
In 2019 heeft advance care planning (ACP) net als in het jaar ervoor de nodige aandacht
gekregen. Door risicosignalering bij elke bewoner wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat
bewoners voor een acute opname naar het ziekenhuis gaan. Daarnaast werken de specialisten
ouderenzorg bij Atlant met ACP 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 diens wensen in relatie tot bijvoorbeeld een
ziekenhuisopname of reanimatie. Dit wordt voor elke bewoner vastgelegd in diens dossier. Voor
bewoners met behandeling is er daarnaast een vrij tekstveld om andere behandelafspraken vast
te leggen.

6.9 Palliatieve zorg
Binnen Atlant werken twee medewerkers die een opleiding gevolgd hebben tot palliatief
verpleegkundige. Zij kunnen worden ingezet voor advies en bijscholing. De palliatief
verpleegkundigen zijn gestart met klinische lessen.
Eind 2019 werd Atlant gevraagd om bij te dragen aan het onderzoeksproject over ethische
dilemma’s bij palliatieve dementiezorg. Het gaat hierbij om een samenwerking met Avoord,
Topaz, Zonnehuisgroep Amstelland en het lectoraat Zorg rond het levenseinde van Hogeschool
Avans.
In 2019 hebben alle belangstellende afdelingen een waakkoffer ontvangen. Dit is tot stand
gekomen dankzij sponsoring via Roparun. Eind 2019 is de aanvraag voor een koppelbed
ingediend. Bij Atlant is een koppelbed aanwezig nu.

6.10 Voedselhygiëne
De voedingsdienst voert jaarlijks audits uit op voedingshygiëne (HACCPP). Hiervoor vinden
audits plaats van de keukens en huiskamers van de verschillende locaties. Dit gebeurt eenmaal
per jaar intern en eenmaal per jaar extern, door de Houwersgroep.
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Atlant heeft in 2019 veel aandacht besteed aan de HACCP. En met succes, want in het stoplicht
systeem hebben we een score van 87% groen behaald tijdens de HACCP-audit. De resultaten
zijn op teamniveau inzichtelijk.

6.11 Mondzorg
In 2019 heeft Atlant besloten om voor de organisatie van de mondzorg te gaan samenwerken
met Omnios. Dit is een gespecialiseerde aanbieder van geplande en ongeplande mondzorg voor
mensen in zorginstellingen. Zij bieden een compleet pakket van scholing, preventie en
behandeling voor al onze doelgroepen. In 2019 hebben we ons vooral gericht op de overname
van behandeling en preventieactiviteiten. Voor 2020 gaan we verder met implementatie van
scholing. De start van Omnios heeft een kwaliteitsimpuls aan de mondzorg gegeven.

6.12 Bedrijfshulpverlening (BHV) en Crisisteam
Atlant heeft een professionele BHV-organisatie die in 2019 drie oefeningen heeft gehouden,
intern en met de externe hulpverleningsdiensten. Ook is er doorlopend aandacht voor de BHVorganisatie, door het periodiek organiseren van een rondgang op de locatie. Nieuwe
medewerkers zijn hierbij verplicht om aan te sluiten. Per locatie is één van de managers wonen
zorg welzijn benoemd als hoofd BHV, zij participeren in de BHV-commissie die vier keer per jaar
vergadert. Bij een grotere calamiteit richten we een crisisteam in dat op bestuurlijkbeleidsmatig niveau contacten onderhoudt met het externe crisismanagement en interne
sturing geeft aan de crisissituatie. In 2019 hebben zich geen crisissituaties voorgedaan.
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7 Leren en werken aan kwaliteit
Wij hebben veel deskundigheid in huis. Onze kennis geven wij intern aan elkaar
door, maar ook extern. Wij vormen samen met andere instellingen een netwerk
waarin we kennis delen. Zo ontwikkelt de kwaliteit van ons werk zich continu. Wij
leren elke dag. Wij geven kennis door.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

7.1

Expertisecentra

Vanuit onze visie ‘wij geven ruimte’ zijn wij continu bezig de kwaliteit van leven te verbeteren
van de mensen die wij ondersteunen. Wij hebben daarvoor expertisecentra op de gebieden
Korsakov, Huntington, chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg en dementie. De hierin
aanwezige kennis en ervaring delen we zowel intern als intern. In deze expertisecentra zijn zorg,
onderzoek en leren op onlosmakelijke wijze met elkaar verbonden. Die kruisbestuiving zorgt
ervoor dat we onze zorg continu kunnen ontwikkelen. Daarmee samenhangend lees je in
paragraaf 7.12 (wetenschappelijk) onderzoek meer over ons praktijkgericht onderzoek en het
toepassen van resultaten uit interne en externe onderzoeken. In paragraaf 7.13 lees je over
Topcare.
Hedwig de Vries, directeur behandeling en begeleiding
“In een expertisecentrum doe je voortdurend nieuwe kennis op en de kunst is om die te
interpreteren en toe te passen. Daarvan leer je wat werkt én wat niet werkt en beide is
waardevol.”
Op basis van de meerjarenstrategie en ambitie van Atlant hebben we aan de hand van de drie
pijlers zorg, onderzoek en leren uitgewerkt wat van een doelgroep-expertisecentrum (DEC) mag
worden verwacht. We hebben onszelf ten doel gesteld om toe te werken naar de best mogelijke
zorg- en dienstverlening binnen de expertisecentra dementie, CPV, Huntington en Korsakov.
Daarnaast zorgen wij dat Atlant in ieder geval met de doelgroepen Huntington en Korsakov
formeel aangemerkt wordt als DEC volgens de herziening van de kennisinfrastructuur WLZ. We
treffen de maatregelen die nodig zijn om aan de criteria te voldoen. Daarvoor zijn er in 2019
waardevolle stappen gezet. Hieronder volgt een opsomming.
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7.2

Herziening kennisinfrastructuur Wlz

Omdat doelgroepen met een hoog complexe zorgvraag en een laag volume vaak tussen wal en
schip vallen, heeft het ministerie van VWS begin 2019 KPMG gevraagd om een voorstel ter
verbetering te doen. Atlant heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de eerste analyses van
de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen, door te participeren in verschillende
focusgroepen die KPMG organiseerde. Dit heeft geresulteerd is het advies aan de minister om
per doelgroep expertisecentra, regionale centra en een kenniscentrum te benoemen , en die
verantwoordelijk te stellen voor de kwaliteit van zorg en het delen en borgen van kennis en
kunde.
Vervolgens zijn wij voor de doelgroepen Huntington, Korsakov en GP (gerontopsychiatrie, of
CPV zoals wij deze doelgroep noemen) samen met zorgorganisaties uit het kennisnetwerk van
de doelgroepen actief aan de slag gegaan om een plan uit te werken hoe de landelijke situatie
kan worden verbeterd. Hierbij zijn criteria uitgewerkt waaraan de expertisecentra, regionale
centra en kenniscentra zouden moeten voldoen. Dit alles krijgt in 2020 een vervolg.
Atlant heeft in de volle breedte van de organisatie zorg, onderzoek en leren met elkaar in
verband gebracht. De kennis en ervaring die wij hiermee hebben opgedaan, zijn we inmiddels
vanzelfsprekend gaan vinden. Het was daarom erg inspirerend om bij deze landelijke
bijeenkomsten te merken hoe hoog ons niveau hierin is. Wij zijn voor de doelgroepen
Huntington, Korsakov en CPV koploper en kartrekker. Een gegeven om trots op zijn.

7.3

Samenwerking in netwerken

Atlant is ook kartrekker en initiatiefnemer in de landelijke netwerken. Naast de betrokkenheid
op bestuurlijk/strategisch niveau is in 2019 een verdere stap gezet in het op alle lagen van de
organisatie brengen en halen van kennis en kunde. Hieronder een aantal voorbeelden.
Atlant verzorgde in 2019 meerdere lezingen op nationale en internationale congressen,
symposia en bijeenkomsten. Voor voorbeelden hiervan, kijk hier.
Het ministerie van VWS vroeg ons om mee te denken bij ingewikkelde beleidsvraagstukken.
We intensiveerden de samenwerking met ggz-partner Pro Persona. En we ontvingen de
Kwaliteitsraad, waarmee we in gesprek zijn gegaan over wat uit het Kwaliteitskader
verpleeghuiszorg voor ons goed en minder goed werkt.
We bouwden verder aan de samenwerking met de kenniscentra Huntington Netwerk
Nederland, Korsakov Kenniscentrum, het Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie
en het Landelijke Netwerk Dementie, door actieve participatie in stuur- en werkgroepen.
We legden werkbezoeken af bij organisaties waarvan wij konden leren en we ontvingen
werkbezoeken van mensen die geïnspireerd wilden worden door onze kennis en ervaring. We
brachten, samen met onderzoekbureau HHM, het regiobeeld in kaart van de
Huntingtonpopulatie in de provincies Gelderland en Overijssel.
Ook in de regio Apeldoorn is Atlant steeds meer bekend om onze expertise in de omgang met
hoog complex gedrag. We worden regelmatig vanwege onze deskundigheid gevraagd om
advies, consultatie op casuïstiek-niveau, maar ook voor participatie bij beleidsontwikkelingen in
de regio.
Zorgmedewerkers-PG bezochten in 2019 vier keer een kennisdag over dementie. In het
kennisnetwerk dementie werden in twee werkgroepen de lastige vraagstukken omtrent
Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Het Immendaal, Kon. Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof, Sprengenhof

Kwaliteitsverslag Atlant 2019
Pagina 28/58

onbegrepen gedrag en zorgtechnologie verkend en uitgewerkt. Op woensdag 8 mei ontvingen
we bij Atlant onze collega-organisaties van het kennisnetwerk. De dag stond in het teken van de
terugkoppeling van de werkgroepen. In de middag deelden wij onze kennis over Namasté,
zintuigelijke stimulering en onze Kijk op Dementiezorg.
Severine Dijkhuis, EVV’er, kwaliteit en veiligheid
“Het is belangrijk om goede samenwerkingsverbanden te hebben. Als het gaat om het omgaan
met mensen met specifieke problematiek zoals onbegrepen gedrag, kunnen we bijvoorbeeld
gebruikmaken van de kennis van psychologen. Die lijnen zijn kort geworden. Het i s kennis die we
als woonzorgcentrum niet direct zelf in huis hebben, maar die we tegenwoordig vanuit
Behandeling en Begeleiding zo kunnen invliegen.”

7.4

Kijk op…

Na onze Kijk op Dementiezorg zijn ook onze Kijk op CPV en Kijk op Huntington vastgesteld. Hierin
beschrijven we voor wie de specialistische zorg en behandeling op de CPV en Huntington
locaties bedoeld is, en hoe we die zorg en behandeling en bijbehorende therapeutische
leefomgeving vormgegeven.

7.5

Reflecteren, leren en verbeteren

Om de hoog complexe zorg te kunnen leveren die van een expertisecentrum gevraagd wordt , is
het noodzakelijk om in de organisatie over de gehele breedte een (leer)klimaat te creëren . Een
klimaat waarin medewerkers zichzelf kennen, vanzelfsprekend reflecteren op hun hande len,
leren van nieuwe inzichten en in staat gesteld worden om werk(processen) te verbeteren.
Hiertoe zijn in 2019 drie inspiratieavonden georganiseerd met de thema’s ‘lening denken’,
‘energie(k) in je werk’ en ‘verhalen delen’. Ook zijn de KIES-trainingen voor een grotere groep
medewerkers opgesteld, is het moreel beraad geïntroduceerd, wordt de procedure rondom het
afhandelen van incidenten herzien en worden verhalen gedeeld van medewerkers die door
reflectie laten zien hoe zij de zorg voor bewoners en de samenwerking met collega’s verbeteren.
Daarmee geven zij extra betekenis aan hun werken bij Atlant.

7.6

Innovatieproject CPV

Mensen met een behoefte aan chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg (CPV) ontvangen op
dit moment niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen
om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, een
innovatieproject gestart waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgprofiel voor
deze groep mensen, met een daarbij horende prestatie. Het is een driejarig project dat door de
Nederlandse Zorgautoriteit wordt gefinancierd vanuit de beleidsregel voor kleinschalige
experimenten.
Het project kent drie hoofpijlers:
1. De juiste zorg op de juiste plek voor elke CPV-bewoner. Hiervoor is een pilot gestart op
locatie Marken Haven, afdeling Oostpoort. We zetten hierin diverse interventies in om
de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren, zoals passende
activiteitenbegeleiding/arbeidsmatige dagbesteding, ontwikkelen v an een stepped-care
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model, aanpassingen in de functiemix, kwaliteit en kwantiteit van (speciaal opgeleide)
zorgmedewerkers en behandelaren.
2. Onderzoek naar de resultaten van deze pilot en de vertaalslag van dit onderzoek naar
een landelijk niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats om tot een goede beschrijving en
omvang van de doelgroep te komen en daarnaast ook de klantreis in beeld te brengen.
3. Kennis delen en verbinden. Samen met onze stakeholders werken aan gezamenlijke
zorgstandaard, passend zorgprofiel en -financiering.
In 2019 is de nulmeting door het Trimbos instituut gedaan en zijn de eerste interventies op
afdeling Oostpoort ingezet. Verder is de basis gelegd om samen met andere organisaties te
gaan werken aan onderwerpen als het beschrijven van de doelgroep en is een start gemaakt met
het verwetenschappelijken van de goede zorg voor deze doelgroep. Kennis delen en verbinden
deden we door het organiseren van een stakeholdersbijeenkomst, maar ook tijdens het congres
Thuis in het Verpleeghuis. Meer over de stakeholdersbijeenkomst staat hier.

7.7

Kwaliteitsplan

In dit kwaliteitsverslag leggen we langs de lijnen van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
verantwoording af over de belangrijkste onderwerpen uit onze kaderbrief 2019 en ons
kwaliteitsplan 2019. Dit verslag is besproken in de OR en de CCR en ook met een groep
professionals binnen Atlant. We hebben een kaderbrief 2020 en een kwaliteitsplan 2020
opgesteld. Zorgverleners zijn actief in het verbeteren van kwaliteit in het team.
Cliëntervaringen, casuïstiek, interne audits en incidenten zijn hiervoor de basis. De
verbeteringen zijn nog niet volledig inzichtelijk op teamniveau.
Severine Dijkhuis, EVV’er kwaliteit en veiligheid
“In het verleden kwamen mensen in het bejaardenhuis als ze senioren waren, maar nog
nauwelijks een zorgvraag hadden. Nu wordt de zorgvraag steeds complexer en dat vraagt een
andere manier van zorg verlenen. Daarin hebben we echt stappen gezet.”
Daarnaast heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ons in juni 2019 bezocht. De
terugkoppeling was positief en we kregen complimenten over onze persoonsgerichte zorg.
Volledig passend bij de visie ‘Wij geven ruimte’. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering.
Voor een ander belangrijk onderdeel uit onze visie, het leren en verbeteren, biedt het rapport
bruikbare handvatten. Daarnaast zijn er enkele prisma-onderzoeken gedaan naar aanleiding van
incidenten.

7.8

Audits

Twee ISO-audits hebben geleid tot de hercertificering ISO 9001:2015 van de organisatie. In mei
2019 heeft een surveillance audit plaatsgevonden en in oktober een driedaagse hercertificerings
audit. Bij deze laatste audit zijn vier verwachte minors geconstateerd. Verwacht, omdat het
onderwerpen betreft waarop in 2019 verbetertrajecten gestart zijn.
1. Directiebeoordeling: Een eerste opzet is gemaakt van een directiebeoordeling die
aansluit op andere (kwaliteits-)documenten. Deze opzet werd door de auditoren zeer
positief ontvangen, maar vanwege het nog niet volledig zijn ervan als een Minor
beoordeeld.
2. Extramurale zorg: Naar de invulling en borging van extramurale zorg is eind 2019 een
extern onderzoek gestart.
Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Het Immendaal, Kon. Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof, Sprengenhof

Kwaliteitsverslag Atlant 2019
Pagina 30/58

3. Interne audits: Op het moment van de audit was er nog geen jaarplanning voor de
interne audits.
4. Opvolging van meldingen van incidenten: Dit is onderdeel van een groter traject rond
het verbeteren van het omgaan met incidenten. In 2019 is de onderliggende notitie voor
deze verbetering door het MT goedgekeurd, in 2020 zullen de plannen uitgevoerd
worden.
Naast de externe ISO-audits zijn twee intern audits verricht en is een derde onderwerp
voorbereid.
 Opvolging van aanbeveling uit incidentonderzoek (resultaten worden meegenomen in
het verbeteren van het omgaan met incident zoals hierboven beschreven)
 Voorbereiding PDCA-cyclus audit 2020
 Organisatiehandboek (resultaten zijn meegenomen in het plan voor het moderniseren
van het Organisatiehandboek)

7.9

Landelijke Prevalentiemeting

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is in 2019 opnieuw gebruikt voor het
aanleveren van de kwaliteitsindicatoren aan Zorginstituut Nederland. De gemeten indicatoren
zijn advance care planning (ACP), medicatiefouten bespreken in het team, aandacht voor eten
en drinken, middelen en maatregelen rond vrijheid en continentie. De laatste twee waren de
keuzevrije indicatoren. Atlant heeft is gekozen voor middelen en maatregelen rond vrijheid
omdat deze indicator middels data-import ingevuld kon worden. Dit beperkte de
tijdsinvestering. De resultaten van de continentiezorg zijn van waarde voor de themagroep
huidletsel, waarbinnen een plan is opgesteld over de (kwaliteit van) continentiezorg.

7.10 Lerende netwerken
Met Avoord, onze partner in het lerend netwerk, hebben we feedback uitgewisseld over de
kwaliteitsplannen. Ook is Avoord in november op werkbezoek geweest bij Atlant in Beekbergen.
Gedurende het jaar is er regelmatig telefonisch- en mail-contact geweest tussen de regisseurs
kwaliteit en veiligheid van Avoord en Atlant over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast vindt
er natuurlijk veel uitwisseling plaats in en met bijvoorbeeld het bestuurlijk platform Apeldoorn,
het landelijk kennisnetwerk dementie, het NKOP, KKC, HKNN, Topcare en UNO-VUmc.

7.11 Klachten
In 2019 zijn geen formele klachten ingediend. Klachten die binnenkomen bij de
klachtenfunctionaris zijn informele klachten. Onze klachtenfunctionaris ondersteunt het proces
en heeft als doel de klacht zo dicht mogelijk bij het ontstaan ervan op te lossen. In 2019 werden
97 informele klachten, met honderd klachtaspecten, ingediend. Klachtaspecten worden
weergegeven in percentages, zoals aangegeven in onderstaand schema.
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Onderwerpen die in 2019 meer dan anders de aandacht vroegen, waren klachten rondom het
rookbeleid en klachten rondom de was. Daarnaast valt op dat klachten rondom zorgverlening
zijn gedaald van 24 naar dertien procent.
In 2019 zijn de klachtenfunctionarissen, in de rol van disclosure coach, betrokken geweest bij
acht onderzoeken. Atlant stelt een onderzoek in na een incident, een calamiteit en zo nodig bij
een klachtonderzoek.

7.12 (Wetenschappelijk) onderzoek
Atlant staat voor praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek doen en resultaten uit interne en
externe onderzoeken toepassen. We werkten in 2019 samen met de universiteiten van
Nijmegen, Groningen, Leiden en Amsterdam. Samenwerking is er onder andere op het terrein
van neurologie, psychiatrie en psychologie en ouderengeneeskunde.
De samenwerking die in 2018 is aangegaan met diverse hoogleraren op voor Atlant relevante
disciplines is in 2019 gehandhaafd. Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking met prof.dr Jos
Egger, hoogleraar contextuele neuropsychologie, prof.dr Erik Scherder, hoogleraar
neuropsychologie en prof.dr Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de
zorg. Allen zijn betrokken bij tenminste één van de in totaal vijf promotietrajecten. Met
professor Egger is tevens een samenwerking gestart op het gebied van de opleiding tot
psychologisch specialist ex art.14 wet BIG (klinische neuropsychologie) , met het oogmerk om de
aan deze opleiding verbonden omvangrijke onderzoeksopdracht optimaal te verankeren in de
patiëntenzorg.
Thijs Houtappels, bestuurder
“De hoeveelheid onderzoeken die vanuit Atlant zijn opgezet of waarbij wij inhoudelijk betrokken
zijn, laat zien dat wij ook op het gebied van onderzoek voorop lopen in onze sector. We hebben
momenteel vijf promovendi en op gebieden als Huntington, Korsakov en ouderenpsychiatrie
worden we echt gezien en erkend door andere organisaties en door universiteiten. En ook voor
dementie geldt dat meer en meer.”
In 2019 liepen verschillende promotieonderzoeken. Ineke Gerridzen, specialist
ouderengeneeskunde, onderzocht het functioneren en de kwaliteit van leven van 281 mensen
met het syndroom van Korsakov die verblijven op gespecialiseerde verpleeghuisafdelingen.
Wiltine Moerman, psycholoog, doet onderzoek naar executieve functiestoornissen van mensen
met het syndroom van Korsakov. Marina Ekkel, promovendus aan het Amsterdam UMC doet
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onderzoek naar de zorg- en ondersteuningsbehoefte van patiënten met de ziekte van
Huntington woonachtig in het verpleeghuis en hun perceptie op het levenseinde in de
verschillende fases van de ziekte. Angela Prins, promovendus aan het Amsterdam UMC, doet
onderzoek naar de effecten van een verrijkte omgeving en verlichting bij mensen met dementie.
Leon Botter, gz-psycholoog, is gestart met een promotieonderzoek naar
persoonlijkheidsstoornissen bij cliënten binnen de chronische psychiatrische verpleeghuiszorg.
In 2019 is gestart met een tweemaandelijks promovendi overleg. Doel van dit overleg is om
elkaar te informeren over de voortgang van het eigen promotieonderzoek en knelpunten of
dilemma’s te delen en bespreken. Ook is er aandacht voor de PR en de vertaling, implementatie,
borging van de onderzoeksresultaten naar de werkvloer.
Ruth Veenhuizen is sinds 2019 werkzaam bij Atlant als senior onderzoeker en specialist
ouderengeneeskunde. Naast haar taken bij Atlant werkt ze ook als coördinator bij het UNOVUmc.
In 2019 hebben we een nieuwe onderzoeksagenda opgesteld. Hierin zijn thema`s gedefinieerd
voor toekomstig onderzoek. Deze thema`s zijn welzijn, ziekte en maatschappij. In de
onderzoeksagenda besteden we ook aandacht aan het belang van de implementatie van
onderzoeksresultaten. Met de centrale cliëntenraad is besproken hoe we in de toekomst
cliënten en contactpersonen eerder en beter kunnen betrekken bij de verschillende fasen van
onderzoek.
Verder is in 2019 de wetenschappelijke commissie van Atlant verder gegaan onder de naam
wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC). De leden van de commissie
vertegenwoordigen alle doelgroepen van Atlant en bestaat uit een combinatie van
zorgmedewerkers, behandelaren en managers. Allemaal hebben ze affiniteit met onderzoek. Er
zijn afspraken gemaakt over de verschillende taken en rollen van de leden. Een aantal leden
heeft vooral aandacht voor de belangen, belasting en relevantie van het on derzoek voor
cliënten, contactpersonen en medewerkers. Andere leden richten zich meer op de
methodologische kwaliteit van onderzoeksvoorstellen. Ook zijn er afspraken gemaakt met de
managers wonen zorg welzijn over het bijtijds betrekken van de managers bij onderzoeken op
hun afdelingen of locaties. De WOC adviseert het MT op basis van relevantie van het onderzoek,
belasting voor cliënt, contactpersonen en medewerkers en de methodologische kwaliteit van
het onderzoeksvoorstel. Daarnaast heeft de WOC het overzicht over alle lopende onderzoeken
en voorkomt zo mogelijke interactie tussen verschillende onderzoeken.
De twee onderzoeksbegeleiders/praktijkonderzoekers zijn lid van de WOC en hebben ook in 2019
weer verschillende medewerkers en studenten ondersteund bij de uitvoering van
praktijkonderzoeken, projecten en implementatie van innovaties. Onderstaand een selectie van
onderzoeken en innovatieprojecten die in 2019 uitgevoerd door interne medewerkers:
 De invloed van de unit zeer complex gedrag op de kwaliteit van leven en het gedrag
van de cliënten en op de ervaringen en werkbelasting van de betrokken
zorgmedewerkers (Loes van Dusseldorp, Yvonne Zwaagstra – beiden
onderzoeksbegeleider/praktijkonderzoeker en Jonieke Bredewold EVV’er).
 Levenseindegesprekken met cliënten met de ziekte van Huntington (Linda Schippers –
verpleegkundige)
 SAD: Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding (voorheen ‘job coaching’) voor mensen
met het syndroom van Korsakov (Marco van Nek en Calijn Hoexum).
 Meer aandacht voor behoeften aan seksualiteit en intimiteit van cliënten van alle
doelgroepen van Atlant (Calijn Hoexum – EVB).
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De invloed van een hoofdkussen afgestemd op de voorkeur van de individuele cliënt, op
de ervaren slaapkwaliteit (Alice Klopman – verpleegkundige en Loes van Dusseldorp –
onderzoeksbegeleider/praktijkonderzoeker).
De invloed van geïndividualiseerde muziek op apathie bij mensen met dementie binnen
de verpleeghuiszorg (Carlijn van der Eng – muziektherapeut en Loes van Dusseldorp –
onderzoeksbegeleider/praktijkonderzoeker).

Ook zijn er onderzoeken uitgevoerd door studenten van verschillende hogescholen, zoals:
 Auditieve cues bij cliënten met de ziekte van Huntington die de dagbehandeling
bezoeken (Fysiotherapie, Saxion Hogeschool).
 Valrisico bij cliënten met het syndroom van Korsakov onderzocht met de Timed Up and
Go (Fysiotherapie, HAN).
 Pivotal moments en kwaliteit van leven binnen therapeutische songwriting bij cliënten
met de ziekte van Huntington (Muziektherapie, Hogeschool Utrecht).
 Wensen en behoeften voor een betekenisvolle dagbesteding bij cliënten met het
syndroom van Korsakov (HBO Verpleegkunde, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
 Seksualiteit en intimiteit bij cliënten met het syndroom van Korsakov; de rol van de
zorgmedewerkers (HBO Verpleegkunde, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
 Structuur als verpleegkundige interventie, binnen de chronische psychiatrische
verpleeghuiszorg (HBO Verpleegkunde, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
In 2019 hebben we daarnaast deelgenomen aan een aantal externe onderzoeken zoals:
 ANNA onderzoek: Antibiotic prescribing and Non-prescribing in Nursing home residents
with signs and symptoms Ascribed to urinary tract infection (VUmc).
 Psychofarmacamonitor: A web based application for physicians to evaluate
appropriateness of psychotropic drug prescriptions for people with dementia in long term care facilities (UMCG).

7.13 Topcare
Stichting Topcare heeft in 2019 haar criteria en visitatieproces vernieuwd.
Wij hebben hier actief aan bijgedragen als lid van de betreffende landelijke
werkgroep.
In 2019 heeft Atlant zich aangesloten bij het Universitair Netwerk
Ouderenzorg van het VUmc (UNO-VUmc). Vanuit Atlant nemen we deel
aan twee themagroepen van het UNO-VUmc: Ineke Gerridzen (specialist
ouderengeneeskunde) als voorzitter van de themagroep Goede zorg bij
hersenaandoeningen, en Loes van Dusseldorp
(onderzoeksbegeleider/praktijkonderzoeker) als lid van de themagroep
Goede organisatie van de zorg. Daarnaast namen we deel aan het
stuurgroep overleg, netwerkbijeenkomsten van het UNO-VUmc. Ook droegen we actief bij aan
het jaarlijkse symposium via de Zorgtechnologiemarkt.
Daarnaast wordt de WOC driemaal per jaar uitgebreid naar een UNO-commissie. Doel van deze
interne UNO-commissie is het proactief anticiperen op (inter)nationaal onderzoek en
ontwikkelingen gerelateerd aan de doelgroepen van Atlant. In deze UNO-commissie nemen de
volgende mensen deel: Hedwig de Vries (directeur behandeling en begeleiding) in de rol van
voorzitter, Ruth Veenhuizen (senior onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde), Ester
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Willemse (Programmamanager doorontwikkeling Expertisecentra) en de leden van de WOC.
Tweemaal per jaar sluit een coördinator van het UNO-VUmc aan bij deze commissie.
Evidence based practise en onderzoeksvaardigheden
Op basis van de evaluatie van deelname aan het project Evidence 1.0 en de Topcare scholing
Onderzoekend werken is een intern scholingsaanbod ontwikkeld gericht op twee thema’s:
evidence based practice en onderzoeksvaardigheden. Dit aanbod van respectievelijk vier
workshops en een training van tien bijeenkomsten sluit aan bij individuele medewerkers en/of
teams die zich verder willen ontwikkelen richting het evidence based werken en (kleinschalig)
praktijkgericht onderzoek doen. In samenwerking met de opleidingsadviseur van het team
Leren & Verbeteren is onderzocht aan welke criteria het aanbod moet voldoen om in
aanmerking te komen voor accreditatie door de beroepsvereniging V&VN.

7.14 Publicaties, presentaties en workshops
Kennis en ervaring delen en borgen vinden we bij Atlant van groot belang. Daar steken we veel
tijd en energie in en op die manier blijven we leren en verbeteren. In bijlage I bieden we een
overzicht van onze publicaties en presentaties, refereerbijeenkomsten Huntington en Goed
Beter Best bijeenkomsten Korsakov. In 2019 zijn de Goed Beter Best bijeenkomsten en de
refereerbijeenkomsten samen verder gegaan onder de naam Werken_Is_Leren Huntington en
Werken_Is_Leren Korsakov. Ook is er een oriëntatie en een eerste aanzet geweest voor de start
van de Werken_Is_Leren PG. Naast de doelgroep specifieke bijeenkomsten worden jaarlijks
twee gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd voor de Werken_Is_Leren Huntington en
Korsakov.
Kennisproeverij
Op maandag 20 mei 2019 was de tweede editie van de Kennisproeverij van Atlant. Met als
thema ‘Trots op elkaar!. We bieden veel ruimte voor onderzoek en innovatie waardoor we veel
kennis in huis hebben. Dit wilden we graag met elkaar delen en dat is gelukt. Medewerkers
lieten zien dat een onderzoek of innovatie niet altijd heel groot of ingewikkeld hoeft te zijn,
maar dat ook de kleine veranderingen kunnen zorgen voor een groot verschil voor de bewoner.
We stonden stil bij de Dag van de Verpleging en vertoonden de film over Atlant als
expertisecentrum. Ook was er aandacht voor ‘Verwonderen en Verkennen’.
De ‘proeverijen’ boden de gelegenheid om deel te nemen aan een van de vijf workshops om een
kijkje te nemen in de wereld achter het opzetten en uitvoeren van een praktijkgericht of
promotieonderzoek, Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding, Zorgtechnologie en Koks on
Tour. Slotstuk was de uitreiking van de Gouden Loep en Gouden Lamp, voor respectievelijk het
beste onderzoek en de beste innovatie/verbeterproject. Voor elke categorie waren tien
projecten genomineerd. Na filmpjes van de genomineerden op het social intranet en stemmen
van collega`s in twee polls bleven uiteindelijk in beide categorieën vier kanshebbers over voor
de Gouden Loep en de Gouden Lamp. De Centrale Cliëntenraad koos uit deze acht projecten de
uiteindelijke winnaars. De Gouden Loep ging naar het onderzoek Het effect van verrijkte
omgeving op cognitie en kwaliteit van leven van patiënten met dementie, de Gouden Lamp werd
uitgereikt aan het innovatieproject Seksualiteit en intimiteit bij mensen met de ziekte van
Huntington.
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Presentatie en uitreiking Kennisagenda van het Korsakov Kenniscentrum
Op woensdag 17 juli was Atlant gastheer van de presentatie en uitreiking van de
Kennisagenda van het Korsakov Kenniscentrum. Voorzitter van de
wetenschapsraad van het KKC prof.dr Roy Kessels, overhandigde de kennisagenda
Korsakov Zorg & Behandeling aan Theo van Uum, directeur langdurige zorg van het
ministerie van VWS. Tijdens deze bijeenkomst bestond veel ruimte voor
kennisdeling en onderzoek. Zo presenteerde Ineke Gerridzen (specialist
ouderengeneeskunde en promovenda) over haar KORSAKOV-studie 'Het
functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van
Korsakov die in het verpleeghuis verblijven’. Aansluitend gaven verschillende
interne en externe onderzoekers via een posterpresentatie zelf toelichting op hun
onderzoek bij mensen met het syndroom van Korsakov.
Kennisavond Onderzoek bij mensen met dementie
Op maandag 30 september vond de kennisavond Onderzoek bij mensen met dementie plaats. Bij
Atlant lopen meerdere onderzoeken naar mensen met dementie. Angela Prins (promovenda),
Carlijn van der Eng (muziektherapeut) en prof.dr Erik Scherder gaven familieleden, vrijwilligers
en medewerkers antwoord op de vraag wat het nut is van dit onderzoek en wat daarmee wordt
gedaan. Na afloop was er ruimte om met de verschillende onderzoekers in gesprek te gaan over
hun onderzoek via posterpresentaties van de onderzoeken Namasté, het ANNA-onderzoek, het
onderzoek naar de psychofarmaca monitor app, geïndividualiseerde muziek bij apathie bij
mensen met dementie, en de onderzoeken naar de invloed van licht en een verrijkte omgeving
op de cognitie en kwaliteit van leven bij mensen met dementie.
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8 Leiderschap governance en management
Wij zijn speler in een groot netwerk van mensen die hulp verlenen aan mensen. Iedereen
werkt met zijn talent, kennis en kunde. In dat speelveld kunnen wij allemaal doen waar wij
goed in zijn. Wij geven kansen.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

8.1

Onze aansturing

Atlant is een stichting met een eenhoofdige raad van bestuur. De bestuurder, Thijs Houtappels,
is de integraal verantwoordelijk statutair bestuurder. Hij heeft het accreditatietraject van de
NVZD succesvol doorlopen. Hij is voorzitter van het managementteam (MT). In 2019 bestond
het MT verder uit de directeur wonen zorg welzijn, de directeur bedrijfsvoering, de directeur
behandeling en begeleiding en de bestuurssecretaris. Het MT behandelt op regelmatige basis
casussen waarin de complexiteit van zorg aan onze bewoners naar voren komt. Ook besteedt
het MT met regelmaat aandacht aan casussen omtrent de dilemma’s van onze medewerkers.
Onze bestuurder en de andere MT-leden onderhouden op diverse manieren, onder andere door
op regelmatige basis mee te lopen in de zorg, contacten met medewerkers van alle onderdelen
van de organisatie.

8.2

Onze medezeggenschapsraden

Onze medezeggenschapsraden zijn conform wet- en regelgeving betrokken geweest bij alle
relevante ontwikkelingen in de organisatie. De ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad
kennen een eigen jaarverslag dat zij intern publiceren. In 2019 is een start gemaakt om met een
vertegenwoordiging van verpleegkundigen een verpleegkundige adviesraad (VAR) in te stellen.
De raad van toezicht vormt het maatschappelijk verantwoordingskader. Ze houdt op afstand
toezicht over de algemene gang van zaken en het functioneren van de raad van bestuur en
fungeert als werkgever voor bestuurder. Daarnaast staat ze de raad van bestuur met raad en
daad ter zijde. De raad van toezicht heeft in 2019 zijn Toezichtvisie vastgesteld. Het verslag van
de Raad van Toezicht over 2019 heeft de raad gepubliceerd op onze website.

8.3

Onze verantwoording

Atlant legt verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze waarop de
stichting Atlant wordt bestuurd. Dit doen we middels dit kwaliteitsverslag, de jaarrekening en
het jaarverslag van de raad van toezicht. Wet- en regelgeving en de Governancecode Zorg
vormen daarbij het uitgangspunt. De statuten van de stichting Atlant, het reglement van de
raad van toezicht en het reglement van de raad van bestuur zijn in lijn met de Governancecode
Zorg.
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8.4 Ons organogram
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9 Personeelssamenstelling
Onze mensen ondersteunen jou met open armen, recht uit het hart. Ze zijn goud waard. Wij
hebben tijd voor jou, dat vinden wij belangrijk. Wij doen waar we goed in zijn en groeien
verder in onze rol. Wij grijpen kansen, werken naar eigen inzicht, leren van fouten en
spreken elkaar aan. Elke dag brengt nieuwe inzichten. Wij werken hier graag.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’
We verhogen het aantal gemotiveerde en deskundige medewerkers door ons te richten op
werving en selectie. We gaan ons daarnaast richten op behoud van medewerkers door werkdruk
te verlagen en deskundigheid te bevorderen. Verder verhogen we motivatie van medewerkers
en we verlagen het verzuim naar zes procent. Dit toetsen we met de tevredenheid van
medewerkers over de toename van invloed op de roosters, nadat we het nieuwe roosterbeleid
hebben geïmplementeerd. Ook toetsen we of medewerkers tevreden zijn over de methodiek en
de inhoud van het jaargesprek. We willen dat onze medewerkerstevredenheid stijgt naar een 7,6
of hoger. Veder gaan we 22,62 fte nieuwe leerlingen werven en we leiden intern medewerkers
op naar een hoger niveau. Ter ondersteuning breiden we het aantal opleidingsfunctionarissen
uit met 1,56 fte en krijgen de werkbegeleiders één uur in de week om leerlingen te begeleiden.
Kwaliteitsplan 2019
Claudia Verheggen, recruiter
“We hebben de stap gezet van vacatures promoten naar corporate branding. Hiervoor hebben we
in 2019 de lokale media gebruikt, social media en billboards, maar ook een film die in het
reclameblok in de bioscoop is getoond. We hebben workshops en gastcolleges verzorgd op
scholen. En we hebben samengewerkt met andere aanbieders in de regio om het imago van de
zorg in onze regio een impuls te geven. En met succes. ‘Door het eerste gesprek ben ik echt
enthousiast geworden om bij Atlant te komen werken’, hoorden we regelmatig in de
sollicitatieprocedure.”

9.1

Vitaliteit

Wij richten ons meer op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers
door initiatieven uit te werken gericht op preventie, curatie en versterking.
Inspiratiesessie ‘Energie(k) in je werk!’
Ruim 65 collega’s hebben in juni de inspiratiesessie “Energie(k) in je werk” gevolgd. Tijdens deze
avond konden de deelnemers kiezen voor twee workshoprondes.

Week van de gezonde werkplek
In de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk, heeft ook Atlant een campagne
voor een gezonde werkplek gevoerd; “Check je werkplek!” We hebben hierbij twaalf
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werkplekonderzoeken uitgevoerd variërend van de zorg, tot de beeldschermwerker en de
schoonmaak.
Training ‘Zelfleiderschap’
In 2019 hebben 55 medewerkers deelgenomen aan de training Zelfleiderschap. Medewerkers
leren hoe ze zelf kunnen sturen op meer werkplezier, meer energie en fitheid en ontwikkelen
meer zelfvertrouwen en lef.
Training ‘Druk van de ketel’
In 2019 hebben wij drie trainingen ‘Druk van de ketel’ gegeven aan in totaal 36 medewerkers. In
deze training leren deelnemers wat werkdruk is en leggen ze de basis om effectief om te gaan
met werkdruk.
Vertrouwenspersoon integriteit
Eind 2019 hebben wij de vertrouwenspersoon die (vanuit het GIMD) aangesteld is voor
ongewenste omgangsvormen, tevens aangesteld op het thema integriteit.
Falke & Verbaantrainingen
Ook in 2019 hebben wij voor (nieuwe) leidinggevenden en medewerkers trainingen gegeven in
samenwerking met Falke & Verbaan. Het thema dat centraal stond was de gedragsmatige visie
op verzuim en de samenwerking tussen medewerker en leidinggevende.
Voortzetting van het Eigen Risico Dragerschap
Atlant is per 1 januari 2017 Eigen Risico Drager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten) én voor de Ziektewet. Het WGA-risico heeft Atlant verzekerd en dit contract
liep tot 1 januari 2020 via Nationale Nederlanden. In 2019 hebben wij samen met Schouten
Zekerheid (waarmee Atlant een dienstverleningsovereenkomst heeft voor de
schadelastbeheersing) een uitgebreid onderzoek gedaan om een bewuste keuze te maken voor
de komende drie jaar. Vanuit Atlant is het advies gevolgd om het WGA-risico privaat te blijven
verzekeren en het contract bij Nationale Nederlanden te continueren per 1 januari 2020
gedurende 3 jaar.
Wij geven aandacht
Atlant voelt zich verantwoordelijk voor al zijn medewerkers. In dat kader is het een bewuste
keuze om deze verantwoordelijkheid ook te dragen na de twee jaar ziekte als er een WGAuitkering wordt toegekend.
Inzetbaarheids- en verzuimpercentage
Het verzuim in de VVT-branche over het jaar 2019 was 6,92 procent. Binnen Atlant is het
verzuimpercentage in
2019 6,64 procent, een daling van 0,24procent ten opzichte van 2018 en lager dan dat van de
branche.
Het Inzetbaarheidspercentage (dit percentage gaat over de medewerkers zonder
verzuimmeldingen die volledig inzetbaar waren) in 2019 was 46,90 procent; een lichte stijging van
0,72 procent ten opzichte van 2018.
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9.2

Visie op leren en ontwikkelen

In het Leerplein (leer managementsysteem van Atlant) vinden medewerkers een groot scala aan
ontwikkelmogelijkheden. Dit kunnen workshops, trainingen, refereerbijeenkomsten, intervisie,
e-learning modules et cetera zijn. Medewerkers in de zorg hebben de verplichting om
aantoonbaar bekwaam te zijn voor de risicovolle- en voorbehouden handelingen die zij
uitvoeren op de afdeling. De registratie van deze aantoonbaar bekwaamheid staat ook in het
leerplein-portfolio. Zowel de medewerker als de manager kunnen hier de voortgang monitoren.

9.3

Leren in de praktijk

Medewerkers en stagiaires die middels de beroepspraktijkvorming bij Atlant opgeleid worden
tot vakbekwame zorgverleners, zijn een belangrijk onderdeel van onze organisatie. In 2019
volgden 158 medewerkers een opleiding in het mbo of hbo BBL/deeltijd (werken en leren). De
opleidingsduur varieert van drie tot vier jaar. Van deze medewerkers hebben 36 in dat jaar het
diploma in ontvangst genomen. Bijna allemaal hebben zij na het behalen van het diploma een
vast dienstverband bij Atlant aanvaard. Helaas hebben ook 31 medewerkers voortijdig de
opleiding gestaakt, om zeer diverse redenen. Het percentage gestopte leerlingen bedraagt ±
twintig procent ondanks dat dit een fors aantal is zit Atlant onder het landelijkgemiddelde van
26 procent.
Naast de werken-leren variant biedt Atlant ook aan studenten die de BOL-route volgen (lerenwerken) stageplaatsen. 226 stagiaires heeft Atlant in 2019 verwelkomd en van deze stagiaires
heeft het grootste gedeelte stagegelopen binnen de zorg. Naast de zorgafdelingen zijn er
stagiaires geplaatst bij Behandeling & Begeleiding, Finance en control, Facilitair en P&O, buiten
de reguliere stages van tien weken tot een jaar zijn er ook stagiaires geweest die een afstudeerof onderzoeksstage bij Atlant hebben voltooit. Van alle stagiairs zijn er zestien die de stage
voortijdig afhebben gebroken, een deel op eigen verzoek een ander deel op verzoek van Atlant.
De pilot TOP-college, gestart in 2017, waarin Atlant in co-creatie met ’s HeerenLoo en Aventus
praktijk gestuurd leren heeft opgezet, heeft in 2019 een permanente status gekregen.
Gezamenlijk is besloten om meer zorg- en welzijnsorganisaties bij dit type onderwijs aan te
laten sluiten. Daarom zijn vanuit de projectgroep meerdere presentaties gegeven bij het
zorgplatvorm Apeldoorn en bij individuele organisaties. Het resultaat is dat naast de studenten
vanuit het project verbrede leerpaden (een initiatief van vijftien zorgorganisaties in de regio
Apeldoorn die medewerkers in opleiding bij meerdere organisaties een jaar ‘uitleent’ om zo een
completer beeld van de zorg te krijgen) ook drie andere organisaties zich hebben aangesloten
bij het TOP-college.
Atlant als leerbedrijf
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft op alle locaties van
Atlant gesproken met werkbegeleiders. Middels deze audit hebben zij een beeld gekregen van
de kwaliteit en de organisatie van de begeleiding aan mbo-studenten binnen Atlant. Deze audit
is positief verlopen. Atlant behoudt de erkenning als leerbedrijf.
Door onder andere de krapte op de arbeidsmarkt proberen wij jonge mensen te
enthousiasmeren voor een beroep in zorg of welzijn. Tevens informeren wij dat Atlant als
werkgever en opleidingsorganisatie interessant is gezien de verschillende specifieke
doelgroepen. Dit hebben wij gedaan door:
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gastlessen te geven in het mbo voor de opleidingen Verzorging, Maatschappelijke zorg
en Verpleegkunde.
 mee te doen aan “Educatief Apeldoorn” en “LOB” (Loopbaan oriëntatie en begeleiding)
Sprengenloo, waar we presentaties hebben verzorgd voor vmbo-leerlingen op de school
en bij ons op locatie.
Ruim honderd leerlingen van verschillende VMBO scholen wisten Atlant te vinden om een
maatschappelijke stage of snuffelstage te lopen. De invulling van deze stage werd gedaan op
verschillende locaties. Natuurlijk waren wij ook zichtbaar bij de beroepsoriëntatie dagen van
Aventus.
Lindy Voskuil, communicatieadviseur
“We zijn zichtbaar in Apeldoorn en we communiceren vanuit de inhoud. We zijn nadrukkelijk
bezig om Atlant als merk neer te zetten.”

9.4 Samenwerkingen
Om ons netwerk te vergroten hebben wij ons aangesloten bij Prof Portaal Zorg. PPZ richt zich
op ontwikkeling en kwaliteitsbeheer van leeroplossingen voor en door de zorg. Het kent een
ledennetwerk van vijftig zorginstellingen en ziekenhuizen in Nederland.

9.5

Strategische personeelsplanning

In 2019 hebben wij onze strategische personeelsplanning herijkt. Hierbij sluiten wij aan op de
interne- en externe ontwikkelingen en anticiperen we ook daarop. Samen met de plannen die
voortkomen uit de kaderbrief, biedt dit ons zicht op onze doelstellingen voor voldoende
gekwalificeerd personeel. De inzet van het kwaliteitsbudget heeft ons geholpen om de
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persoonsgerichte zorg en aandacht voor cliënten te verbeteren en de inzet en
deskundigheidsbevordering van onze medewerkers te verhogen. In de komende jaren zullen wij
de functiemix per doelgroep nauwlettend in de gaten houden. We zullen de inzet van het
kwaliteitsbudget benutten om de kwaliteit van zorg op peil te houden en waar nodig te
verbeteren.

9.6 Roosteren
In 2019 is in het kader van het project “Het vernieuwde roosteren” een nieuw planningsysteem
Geïmplementeerd, het vastgestelde roosterproces is in gebruik genomen. Eind 2019 is een
vervolg aan dit project gegeven door in een aangepaste structuur (met de aanstelling van een
programmaleider en wisseling binnen de stuurgroep en het projectteam) te komen tot
optimalisatie van het proces en het systeem. Doel van dit vervolgproject is een (betere) balans
te vinden tussen de leefwensen van onze cliënten en gezonde en zo prettig mogelijke roosters
voor onze medewerkers, met behoud van een efficiënte bedrijfsvoering.

9.7

Werving personeel

Twee arbeidsmarktcampagnes hebben Atlant een stevige positie als aantrekkelijke werkgever
gegeven. De campagne Contract in 1 Dag heeft zeven nieuwe zorgmedewerkers opgeleverd.

Dit jaar waren we ook te zien in de bioscoop en op cityboards in de Stedendriehoek.
In 2019 zijn 262 nieuwe medewerkers ingestroomd.
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9.8 Jaargesprek
In 2019 is geëxperimenteerd met het op verschillende manieren voeren van jaargesprekken.
Groepsjaargesprekken bijvoorbeeld, of jaargesprekken met behulp van tools (zoals kaarten), of
het traditionele jaargesprek met behulp van andere vragen dan voorheen.

9.9 Medewerkeronderzoek
We hebben in 2019 geen medewerkeronderzoek gehouden. We hebben in 2019 op elke locatie
de resultaten van het medewerkeronderzoek van het voorgaande jaar binnen de teams
geëvalueerd en waar wenselijk en noodzakelijk acties ondernomen.

9.10 Vrijwilligers
Naast goed en voldoende gekwalificeerd personeel spelen ook vrijwilligers een belangrijke rol
voor Atlant. Net als overal in de samenleving hebben we ook binnen vrijwilligerswerk de
gevolgen van de vergrijzing gezien. Veel oudere vrijwilligers hebben dit jaar afscheid genomen.
Hierdoor is het aantal vrijwilligers in 2019 gedaald. Hier staat tegenover dat de instroom van
geleide vrijwilligers toeneemt, veel mensen gaan vrijwilligerswerk doen om te participeren in de
maatschappij. Instroom van taalstagiaires en inburgeraars is na overleg met de gemeente ook
via de Talentplekken mogelijk. Hierdoor ontvangen we per deelnemer “Talent”-geld vanuit de
Wmo. De 25 Talentplekken worden verdeeld over tien mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en vijftien mensen met een taalachterstand. Doordat taalstagiaires en migranten
via vrijwilligerswerk laagdrempelig kennis kunnen maken met de zorgsector hopen we dat er
een aantal mensen de keus maakt voor een opleiding in de zorg.
De trainers van Toegepaste Helderheid hebben voor de vrijwilligers een basistraining en een
verdiepingstraining verbindende communicatie gegeven. De vrijwilligers zijn zeer tevreden over
deze training en vragen om een vervolg. Vrijwilligers van locaties De Loohof en Berkenhove
hebben de training “Apenmanagement” gedaan bij de Apenheul. Ook voor deze training was
veel waardering.
De dag van de vrijwilliger is na evaluatie in de evenementenwerkgroep in en andere vorm
gegoten. Aandacht en waardering voor de vrijwilliger op 7 december is geen goed moment.
Atlant kiest ervoor om twee VIP dagen te organiseren voor mantelzorgers en vrijwilligers in
januari 2020. Het doel van deze twee dagen is onze waardering uiten voor de vrijwillige inzet en
kennisdeling. Door het organiseren van vier workshops willen we mantelzorgers en vrijwilligers
inspireren en nieuwe ideeën meegeven waarmee zij zelf aan de slag kunnen, als ze op de
afdeling of bij de cliënt aanwezig zijn.
Rianne Burgers, coördinator vrijwilligerswerk
“Voor vrijwilligers is het belangrijk erbij te horen, lid van het team te zijn. We zijn daarom goed
met ze in overleg, we luisteren naar ze en geven ze de ruimte om er te zijn voor de bewoners.”
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10 Gebruik van hulpbronnen
Wij zijn duidelijk, spreken heldere taal. Je weet bij ons waar je aan toe bent. Je legt
makkelijk contact, want wij laten ons zien en zijn herkenbaar. Onze organisatie kom je
tegen op talrijke locaties, verweven met de samenleving, in de levendige stad of in het
weldadige groen. Er is veel mogelijk. Wij vallen op door onze vernieuwingen. Ideeën vallen
bij ons in vruchtbare aarde en geven resultaat. Daar werken wij hard aan en dat blijven wij
doen. Wij zijn er ook in de toekomst voor jou.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

10.1 Onze voordeur
Om vervolgstappen te zetten in het verbeteren van de toegang van de zorg zijn we gestart met
het verder optimaliseren van het in- en doorstroomproces van de cliënten. Een reden hiervoor
was het feit dat landelijk de wachtlijsten oplopen en er meer crisisaanbod is. Met Zorggroep
Apeldoorn en Gelre Ziekenhuizen verkennen we een samenwerking voor een regionaal
crisisloket.

10.2 Een nieuw (t)huis
In 2019 hebben we het gedachtegoed van een nieuw (t)huis een heel stuk dichterbij gebracht.
Vanuit de plannen die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld voor nieuwbouw en verbouw
zijn in 2019 stappen gezet die in 2020 zullen resulteren in de start van de bouw. Hierbij hebben
we wel te maken gekregen met de gevolgen van de stikstofdiscussie. Dit heeft geleid tot een
aanzienlijke vertraging in het vergunningentraject en daarmee in de start van de daadwerkelijk
bouw.
Thijs Houtappels, bestuurder
“In nieuwbouwprojecten werken we met een programma van eisen waarin bewoners en naasten
echt een stem hebben. Dit past bij onze visie op zorg.”
Marken Haven
We hebben samen met de architect een nieuw gebouw ontworpen voor onze tachtig bewoners
die chronisch psychiatrische verpleeghuiszorgnodig hebben en twintig bewoners met het
syndroom van Korsakov. Het gebouw biedt plaats ook plaats aan onze afdeling Passage waarin
we tijdelijke beschermde bewoning bieden aan bewoners binnen onze doelgroepen. In 2019 is
het definitief ontwerp afgerond en zijn we gestart met het opstellen en uitvoeren van ons
financieringsplan. We zijn er trots op dat we op heel veel onderdelen aan het programma van
eisen hebben kunnen blijven voldoen. Een van de belangrijkste wensen van bewoners en
medewerkers was en is een eigen balkon of buitenruimte voor iedere individuele bewoner. Dat
heeft in 2019 voor de nodige uitdagingen gezorgd op het gebied van kosten en beveiliging,
maar we zijn erin geslaagd een voor iedereen acceptabele constructieve oplossing te vinden.
We houden rekening met start bouw eind 2020.
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Het Immendaal
Het nieuwe Immendaal biedt na de nieuwbouw plaats aan tachtig bewoners PGverpleeghuiszorg. Dat is een uitbreiding met ruim vijftig plaatsen. Het gebouw en het terrein
worden ontworpen volgens de laatste inzichten om onze bewoners een veilige, rustige en vooral
groene omgeving te bieden. Het Immendaal is sterk verbonden met het erfgoed van Atlant,
vandaar dat we het oude hoofdgebouw helemaal opknappen en opnemen in de nieuwbouw. Zo
verbinden we historie aan het nu.
Het Immendaal vraagt om een integrale visie op gebouw, omgeving en mensen. Daarvoor
werken we samen met een architect, deskundigen uit het veld van dementie en lokale partijen.
Het nieuwe Immendaal gaat straks volledig op in zijn omgeving doordat het gebouw enkel laags
wordt, met groene dakbedekking en veel ruimte om het gebouw letterlijk en figuurlijk te
verlaten.
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De Loohof en Sprengenhof
Deze woonzorgcentra verbouwen we gedeeltelijk om ook bewoners met een zwaardere
zorgvraag te kunnen ontvangen. Voor beide locaties geldt dat we de badkamers renoveren
zodat we bewoners hier optimale assistentie kunnen verlenen. We vergroten de
toegankelijkheid door schuifdeuren in te bouwen. We verbreden de entreedeuren van de
appartementen, om het in- en uitrijden met een verpleeghuisbed te vergemakkelijken. In de
Sprengenhof is het daarnaast noodzakelijk om ook de huiskamers op de eerste en tweede
verdieping uit te breiden. We hebben eind 2019 opdracht gegeven om de verbouwing te starten,
en verwachten de daadwerkelijke aanvang van de verbouw in 2020.

10.3 Zorgtechnologie
In 2019 heeft Atlant op één locatie een nieuw zorgtechnologiesysteem geïmplementeerd.
Hiermee zijn nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen, gericht op het bevorderen van het
welzijn en de veiligheid van bewoners. Slimme bewakings- en alarmeringsfuncties zijn nu
beschikbaar om het dag- en nachtritme van bewoners te optimaliseren en om de veiligheid van
bewoners, medewerkers en mantelzorgers te bevorderen.
Atlant heeft tevens kennis gemaakt met de inzet van (sociale) zorgrobots. Hiermee hebben we
twee doelen: enerzijds ondersteunen bij het aanbrengen van dagelijkse structuur en anderzijds
de bewoners activeren tot het actief ondernemen van activiteiten/ADL-handelingen. Dit draagt
actief bij aan het vergroten van de zorgonafhankelijkheid en de autonomie van de mensen die
wij ondersteunen.
Ruben van de Wetering, regisseur informatiemanagement
“De inzet van zorgtechnologie is onontkoombaar. Niet zozeer als oplossing voor het
personeelsprobleem, maar primair om bij te dragen aan het welzijn van de bewoners en aan
persoonsgerichte zorg. Het helpt je als organisatie om medewerkers uren vrij te maken om er
echt te zijn voor de bewoners als die dat nodig hebben.”

10.4 Elektronische toedienregistratie
We zijn gestart met het gebruik van de elektronische toedienregistratie module (eTDR) voor
medicijntoediening aan bewoners. Hiermee hebben we de stap gezet van papieren naar digitale
registratie. Bewoners met een ZZP inclusief behandeling zijn als eerste gestart. Onze
zorgmedewerkers gebruiken het systeem graag omdat het overzicht geeft en hun werk
ondersteunt, waardoor de kwaliteit toeneemt. Bewoners die exclusief behandeling bij Atlant
wonen (en dus nog hun eigen huisarts hebben) zullen in 2020 starten met eTDR. Omdat het
eTDR systemisch verschilt voor in- en exclusief behandeling heeft de voorbereiding van de
invoering meer tijd gevraagd dan verwacht.

10.5 Duurzame samenwerkingen
In 2019 is binnen de afdeling facilitair gefocust op dit onderdeel van de visie: “Wij willen onze
professionals faciliteren, zodat zij zich kunnen focussen op hun eigen werk. Wij willen
ondersteunend zijn aan onze professionals en daarmee vooral aan de mensen die onze zorg en
ondersteuning vragen. Dit alles op een zo efficiënt en duurzaam mogelijke manier” (Kaderbrief
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2019). Dit heeft geresulteerd in verschillende acties. Ten eerste zijn diverse afdelingen
(schoonmaak, recepties en eten & drinken) van de woonzorgcentra gecentraliseerd. We zijn
overgestapt op milieuvriendelijke schoonmaakproducten en duurzame sanitaire middelen. Voor
de duurzame inzetbaarheid van de schoonmaakmedewerkers zijn er nieuwe schoonmaakkarren
gekomen. Ook hebben zij een training gevolgd.
We hebben Milieuthermometer Zorg niveau zilver behaald voor locatie Markenhof. We zijn
gestart met de Energiestrijd in samenwerking met Urgenda, om onze energieverbruik te
verlagen in samenwerking met bewoners en medewerkers. We zijn aangesloten bij de
werkgroep duurzaamheid van Actiz om samen met andere zorginstellingen de
verduurzamingsslag te maken. We zijn voor de tweede keer aangesloten bij de Green Deal
Apeldoorn om kennis te delen over het thema duurzaamheid met de gemeente, de
omgevingsdienst en zorginstellingen in de omgeving.
We hebben bij aanbestedingen en facilitaire inkoopopdrachten duurzaamheidseisen toegepast.
Tot slot zijn we gesprekken gestart met leveranciers over onder andere het samen
verduurzamen.

10.6 Social intranet
Sinds juli 2018 maken we gebruik van een social intranet, genaamd JAN: Jouw Atlant Netwerk.
Een social intranet dat door en voor medewerkers van Atlant gecreëerd en ontwikkeld is. JAN is
gepersonaliseerd en iedereen kan zelf bijdragen delen, ‘liken’ en op berichten reageren. Het
geeft medewerkers meer regie in het delen van informatie en het versterkt hun betrokkenheid,
omdat ze kunnen reageren op berichten. JAN zorgt ervoor dat we één plek hebben waar onze
medewerkers alle informatie over Atlant kunnen terugvinden en met elkaar groepen kunnen
oprichten om makkelijker samen te werken. Daarnaast biedt JAN een smoelenboek zodat
medewerkers elkaar kunnen vinden op naam, maar ook op expertise. JAN is er ook in een app,
daardoor kan iedereen altijd bij het laatste Atlant nieuws.
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11 Gebruik van informatie
Wij kunnen alleen verbeteren als wij naar je luisteren en van je leren. Je hebt een belangrijke
stem in de kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening. Wij horen graag je ervaringen,
suggesties en je klachten. Jouw opmerkingen vallen in vruchtbare aarde. Wij geven gehoor.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

11.1 De kracht van verhalen
Voor ons is de kwaliteit van leven van de mensen die bij ons wonen van groot belang en daar gaan
wij graag over in gesprek. We doen dit in onze dagelijkse contacten en tijdens overlegmomenten
met elkaar. Belangrijke momenten daarvoor zijn onder andere de zorgleefplan gesprekken, de
multidisciplinaire overleggen, huiskamergesprekken, familie-avonden en uiteraard de een-op-een
contactmomenten. In het leren en verbeteren (zie ook de films en verhalen uit paragraaf 2) nemen
verhalen voor ons een steeds belangrijkere plaats in. Verhalen geven – anders dan cijfers – inzicht in
het leven van de mensen die bij ons wonen. Ook geven ze invoelbare context aan het werk van onze
medewerkers. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van en het trotse gevoel op ons werk voelbaar
maken. We kunnen leren van verhalen. Enerzijds door inzicht te geven in bijvoorbeeld de dilemma’s
in het werk en anderzijds doordat we goede voorbeelden delen. We stimuleren onze medewerkers
om zelf ook verhalen te delen, mooie ervaringen maar ook lastige vraagstukken. Dit doen we door
medewerkers zelf te interviewen en daar verhalen over te schrijven, maar ook door ze tips mee te
geven in hoe ze dit zelf kunnen doen. We zien dat op de verhalen ook weer veel reacties van andere
collega’s komen. Het heeft een dubbel effect. Enerzijds vinden medewerkers het waardevol dat ze
gehoord worden en hun verhaal kunnen delen en daar vaak positieve reacties op krijgen. Anderzijds
helpen ze collega’s verder door ervaringen, knelpunten en tips te delen.

11.2 Zorgkaart Nederland
Om cliëntbeoordelingen te meten, maken we onder andere gebruik van Zorgkaart Nederland. In
2019 hebben 87 mensen een waardering achtergelaten, met een gemiddeld cijfer van 8.4, en 94
procent van de mensen beveelt Atlant aan. Bij cijfers lager dan een 6,5 (dit is in 2019 twee keer
voorgekomen – een 5,5 en 5,7) zetten we direct een verbeteractie uit om de kwaliteit van zorg te
verhogen. Het hoogste cijfer is een 10; dit werd het afgelopen jaar maar liefst vijf keer gegeven.
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11.3 CareRate
De applicatie CareRate, die we gebruiken om van en met onze bewoners te leren, is verder
geïmplementeerd naar alle teams in 2019. Mooie complimenten hebben op deze manier de
teams bereikt. Daar waar leerpunten zijn aangegeven, hebben wij die omgezet in
verbeteracties. Aandachtsvelders gaan vervolgens in gesprek met de bewoner en/of
mantelzorger om ervoor te zorgen dat leerpunten naar verwachting worden opgepakt. Zo
verbeteren wij onze zorg.
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Bijlage 1 Langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie
Atlant geeft ook zorg aan mensen die (nog) thuis wonen maar wel een Wlz-indicatie hebben.
Onder thuis verstaan wij zowel mensen die bij ons zelfstandig in een woonzorgcentrum wonen
of in de buurt van een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Deze zorg bieden wij in de vorm van
VPT en MPT, voornamelijk vanuit vier locaties. Vaak werd deze zorg al in de vorm van thuiszorg
geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet voordat er een Wlz-indicatie was. De zorg die wij
cliënten thuis leveren verschilt in kwaliteitstermen niet van de zorg die wij intramuraal leveren
aan onze bewoners. Wij leveren persoonsgerichte zorg en leggen zaken vast in zorgleefplannen.
Voor de zorg thuis werken wij samen met andere zorgprofessionals, veelal de huisarts. Onze
medewerkers doen mee aan scholingen, teambesprekingen en reflectiemomenten. Wij vragen
aan onze cliënten feedback via Zorgkaart Nederland. Ook hebben we in 2019 een viertal
interviews laten houden om na te gaan wat cliënten vinden van onze zorg thuis. Ze beoordelen
die in het algemeen positief.

Bijlage 2 Publicaties presentaties 2019
Publicaties in 2019
1. Gerridzen I. et al. Awareness and its relationships with neuropsychiatric symptoms in
people with Korsakoff syndrome or other alcohol-related cognitive disorders living in
specialized nursing homes. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2019 34(6): 836–
845
2. Ineke J. Gerridzen, Cees M.P.M. Hertogh, Karlijn J. Joling, Ruth B. Veenhuizen, Els M.L.
Verschuur, Tjeu Janssen, Marja F. Depla. Practise-based perspectives on good care for
nursing home residents with Korsakoff syndrome: a qualitative study. Nursing Ethics,
2019 (submitted)
3. Moerman-van den Brink WG, van Aken L, Verschuur EML, Walvoort SJW, Egger JIM,
Kessels RPC. Executive Dysfunction in Patients With Korsakoff’s Syndrome: A TheoryDriven Approach, Alcohol and Alcoholism, Volume 54, Issue 1, 1 January 2019, Pages 23–
29
4. Fluttert F, Drost F, Slingerland H, Verschuur E. Introductie ERM-Vroegsignalering bij de
ziekte van Huntington. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,2019, 06: 44-48
5. Bongers W, Kerkdijk E, van Dusseldorp L. Slikproblemen vereisen precisiewerk.
Uitblinkers, 2019, 12: 44-47
Presentaties in 2019; (poster)presentaties, workshops en onderwijs
1. Wetenschapsforum Korsakov van het Korsakov Kenniscentrum (KKC) in Utrecht
presentatie over het onderzoek naar perspectieven van verzorgenden op goede zorg
voor mensen met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven. Ineke
Gerridzen
2. Nederlands Huntington Symposium, twee posterpresentaties; PDL en SilverFit Rephagia
(winnaar poster award). Yvonne Zwaagstra en Loes van Dusseldorp
3. Symposium UNO-VUmc “zorgtechnologie, de oplossing voor de naderende zorgkloof?”
in Amsterdam, winnaar van de Onderzoek & Praktijkprijs, voor het
onderzoeksidee “Casemanagement bij de ziekte van Huntington”. Cindy Kruijthof

Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Het Immendaal, Kon. Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof, Sprengenhof

Kwaliteitsverslag Atlant 2019
Pagina 57/58

4. Symposium UNO-VUmc “zorgtechnologie, de oplossing voor de naderende zorgkloof?”
in Amsterdam, demonstratie zorgrobot Tessa en Zora. René Peters
5. European Huntington Association conferentie in Boekarest, bieden van zorg in de keten
en ACP bij mensen met de ziekte van Huntington. Workshop Lia van Gelder en Tom Stor.
6. Topcare Praktijk- en Wetenschapsmiddag in Etten-Leur. De dunne lijn tussen dwang en
drang. Workshop Ineke Gerridzen, Wiltine Moerman en Hedwig de Vries
7. Symposium 'Rock your Brains', georganiseerd door Korsakovcentrum Slingedael uit
Rotterdam en het Korsakov Kenniscentrum. Twee posterpresentaties: (1) COPD zorg
voor cliënten met het syndroom van Korsakov en (2) Executieve functiestoornissen bij
patiënten met het syndroom van Korsakov. Beiden gepresenteerd oor Wiltine Moerman.
8. Topcollege, Workshop Evidence Based Practice, 1 februari 2019, Loes van Dusseldorp
9. Workshop voor zorgteams, Workshop Introductie Evidence Based Practice, 17 oktober
en 28 oktober 2019, Loes van Dusseldorp en Yvonne Zwaagstra
10. Bijdrage aan workshop Leren onderzoeken met de Topcare scholing, Congres Thuis in
het verpleeghuis, 1 juli 2019, Eline Kerkdijk en Miranda van der Laak
11. Workshop Congres thuis in het verpleeghuis, 1 juli 2019. Ouderen met psychiatrische
problematiek: samenwerken met de GGZ, Ester Willemse
12. Bijdrage aan workshop Congres thuis in het verpleeghuis, 1 juli 2019. Namasté
Familieprogramma: aan de slag met persoonsgericht werken, Susan Gopalsamy
13. Workshop Congres Thuis in het verpleeghuis, 1 juli 2019.Mensen met een psychische
stoornis in de ouderenzorg, Ester Willemse en Suzanne Blokker
Werken Is Leren bijeenkomsten
Binnen de specifieke doelgroepen Huntington en Korsakov kent Atlant een traditie van m intern
kennis delen over bijvoorbeeld de uitkomsten van intern of extern onderzoek,
symposia/congressen of verbeterprojecten. Atlant doet dit via zogenaamde Werken is Leren
(WIL) bijeenkomsten. In 2019 vonden drie WIL bijeenkomsten Korsakov plaats, drie WIL
bijeenkomsten Huntington en twee gezamenlijke WIL bijeenkomsten. We deelden interactief
kennis en ervaringen over de volgende onderwerpen:
WIL Korsakov:
- COPD longaanvalplan
- Financiën rondom de cliënt
- Ziekte-inzicht bij cliënten met het syndroom van Korsakov
WIL Huntington:
- PPEP4ALL training i.c.m. het Edomah programma. PPEP4ALL is het Patiënt en Partner
Educatie Programma als zelfmanagement interventieprogramma voor alle chronisch
zieken. Het Edomah programma is een (thuis) programma voor patiënt en partner
- Omgaan met rouw en verlies
- Terugkoppeling EHA-congres en presentatie nieuwe unit voor cliënten met de ziekte van
Huntington ‘zeer complex gedrag’ incl. het bijbehorende onderzoek
Gezamenlijke bijeenkomsten WIL Huntington en Korsakov:
- Ethische dilemma’s; het team en jij
- Samen beslissen met kwetsbare mensen
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