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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 2020.
Kwaliteit, en dan in brede zin ’kwaliteit van leven’, blijkt in 2020 geen vanzelfsprekendheid te zijn. Als
gevolg van de COVID-19 pandemie stonden veel zekerheden onder druk. Niet alleen in zorgorganisaties,
maar ook in het bedrijfsleven, in de kerken, in de buurthuizen, de horeca en bij mensen thuis in het
alledaagse leven. Hoe geef je dan invulling aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, als er zoveel onder
druk staat?
Dat blijkt dus toch nog steeds mogelijk! Dankzij onze jarenlange ervaring en focus op continue
kwaliteitsverbetering, door de deskundigheid van al onze medewerkers en vooral door hun enorme
flexibiliteit, daadkracht en compassie met onze bewoners. En dat laatste blijkt toch wel in de meeste
gevallen de basis van kwaliteit te zijn: simpelweg contact, aandacht, een luisterend oor. Het gevoel dat
hierbij hoort, is moeilijk in woorden te beschrijven, ook niet in een kwaliteitsverslag. Maar de verhalen van
onze bewoners en medewerkers spreken boekdelen.
Bij Atlant zijn we trots op hetgeen we ook in 2020 voor ’onze’ mensen hebben kunnen betekenen. Maar
daar laten we het niet bij. We willen ook voor anderen van betekenis zijn, door het delen van onze kennis
en ervaring en het bieden van hulp aan collega’s. De ontwikkeling van onze expertisecentra zal daar zeker
een bijdrage aan leveren.
Peter Bosselaar
bestuurder
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2 Atlant 2020, een samenvatting
Het jaar 2020 begon als een jaar vol plannen. Het uitbreken van de coronacrisis heeft echter veel van ons
gevraagd. Ook bij ons, onder onze bewoners en medewerkers, heeft het virus tot besmettingen geleid. We
hebben ons gericht op het omgaan met de virusuitbraken, die net als in de rest van de samenleving, in
twee golfbewegingen kwamen. Voor bewoners hebben we zo goed mogelijk gezorgd. Zowel voor hen die
besmet of ziek zijn geworden als voor hen die niet besmet of ziek waren. Voor hun naasten was het een
bijzonder zware tijd, ook omdat in eerste instantie vanuit de landelijke overheid bepaald was dat familie of
vrienden tijdelijk niet op bezoek mochten komen. Voor onze medewerkers en vrijwilligers was het ook
moeilijk. In dit verslag is daarom ruimte voor tien verhalen van medewerkers en vrijwilligers. Samen
vormen ze een terugblik op een bewogen jaar. Ruimte om op verhaal te komen. De verhalen laten ook zien
hoe verschillend de coronacrisis bij Atlant is beleefd. Soms op afstand of aan de zijli jn, soms er middenin.
Het zijn verhalen over verdriet, angst en hectiek, maar ook over saamhorigheid en teamwerk, inzet, rust,
veerkracht en creativiteit. Verhalen die ons in het hart raken. Verhalen met waardevolle lessen voor de
toekomst. Verhalen die inspireren tot nadenken, leren en ontwikkelen.
Samen staan we sterk!
Een bizarre tijd voor ons allen. Met veel zorgen en verdriet. Collega Aniek van der Meij
(Praktijkverpleegkundige), vlogde over haar werk in coronatijd; ‘Aniek aan het front’. De vlogs waren ook
te zien in het programma Frontberichten (BNN-VARA). Tegelijkertijd ontstonden er ook veel liefdevolle,
hartverwarmende initiatieven. Uit deze momenten haalden we kracht. We bedankten hiervoor de buurt,
ondernemers, familie en vrijwilligers; https://www.atlant.nl/bedanktvooruwsteun/, vastgelegd in een film
‘Samen staan we sterk’.
De aandacht die in 2020 uit ging naar corona, zorgde ervoor dat we lang niet al onze plannen hebben
kunnen uitvoeren. We zetten ons ervoor in om deze alsnog te realiseren. Dat blijkt ook uit het
Kwaliteitsplan 2021 dat we inmiddels hebben vastgesteld. Veel van wat in 2020 niet is gelukt, komt daarin
terug. We blijven onze focus houden op een goed leven voor onze bewoners en een plezierige we rkplek
voor onze medewerkers.
Een aantal mooie voorbeelden uit een bewogen 2020 op een rij.
Zonnestraaltjes!
In onze zorgvisie ‘Wij geven ruimte’, doen we beloftes die we vandaag de dag in onze organisatie
waarmaken. Om stil te staan bij al het moois dat plaatsvindt, reiken we zonnetjes uit. Een prijs van
collega's, voor collega’s, voor hun bijdrage aan het werk van iedere dag. In 2020 ontvingen drie collega’s
een zonnetje: Wendela de Visser (toen nog manager De Loohof), Roy Brouwer (P&O adviseur) en Maria
Vermeer (Verpleegkundige).
Versterken expertisefunctie
In de loop van de jaren hebben we veel expertise opgebouwd. Met name in de gespecialiseerde zorg voor
een aantal bijzondere doelgroepen: mensen met Huntington en Korsakov, mensen met psychogeria trische
aandoeningen (PG) en mensen met hulpvragen op het gebied van chronische psychiatrische
verpleeghuiszorg (CPV). In 2020 gingen we daar mee door.
- Kennisavond ‘Onderzoek bij mensen met dementie’
We werken aan het vergroten van de competenties die nodig zijn om gespecialiseerde zorg te verlenen en
te innoveren in kennis, kwaliteit en onderzoek. We doen onderzoek bij mensen met dementie. Maar wat
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wordt daar vervolgens mee gedaan? Hoe vertalen wij deze kennis naar het dagelijks leven? Dat werd
duidelijk tijdens de 2e editie van de kennisavond ‘Onderzoek bij mensen met dementie, met prof. dr. Erik
Scherder; een avond waar naasten, vrijwilligers en medewerkers van Atlant samen kwamen.
- Ineke Gerridzen, Specialist ouderengeneeskunde, gepromoveerd
Op woensdag 11 maart promoveerde collega Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde. Zij
verdedigde haar proefschrift ‘Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness in people
with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in nursing homes’. Haar
promotieplechtigheid werd omlijst met een minisymposium; ‘Hoe kennisontwikkeling bijdraagt aan
specialistische zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov’.
- Evaluatie Topcare
Met trots en veel plezier kijken we terug op de Tussentijdse Evaluatie Topcare voor de doelgroepen
Korsakov en Huntington. Vanwege de corona-maatregelen ging ook deze evaluatie anders dan
gebruikelijk. We maakten van de nood een deugd door een online live-uitzending te verzorgen, waarin we
tafelgesprekken afwisselden met een aantal korte films. Het werd een inspirerende middag!
- Winnaars ‘Gouden loep’ en ‘Gouden lamp’
Op dinsdag 24 november was de feestelijke uitreiking van de Gouden Loep, de prijs voor het beste
onderzoek, en van de Gouden Lamp, de prijs voor de beste innovatie. Collega Alice Klopman won de
Gouden Loep met haar onderzoek naar ‘Persoonlijke Hoofdkussens’. Collega Susanne Tavares Mauricio ging
naar huis met de Gouden Lamp, met haar innovatie ‘de dansavond’. Atlant vlogger Jimmin maakte een vlog
van de feestelijke uitreiking: https://youtu.be/wYZky3Yo7aw
Duurzaamheid
Atlant wil een energiebewuste organisatie zijn die haar milieu-impact beperkt houdt en waar duurzaamheid
door de gehele organisatie gedragen wordt. Sinds 2017 is Atlant aangesloten bij de Green Deal Apeldoorn.
Hierin geven we samen met andere organisaties invulling aan gemaakte afspraken.
Februari 2020 tekenden we voor de tweede keer de Green Deal Apeldoorn.
Eind 2020 heeft Atlant niveau zilver behaald van de Milieuthermometer Zorg voor de locaties Markenhof,
Heemhof, Berghorst, De Loohof en Sprengenhof.
Nieuwbouw
Wij creëren ruimte voor mensen door het realiseren van de nieuwbouw van Marken Haven. Een prachtige
woon- en leefomgeving met 10 huiskamers. Aan elke huiskamer grenzen 10 appartementen. In 2020 zijn de
voorbereidingen afgerond, zodat begin 2021 het fundament gelegd kon worden. Als de bouw volgens planning
verloopt, verhuizen de eerste bewoners voor de zomer van 2022 naar hun nieuwe huis!
Wet en regelgeving
We hebben ons voorbereid op de invoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Het doel van de wet is het
bieden van veilige en goede zorg, ook aan cliënten die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet
willen. De Wzd gaat 1 februari 2021 in. De nieuwe Wzd vraagt om nieuwe kennis. De basis daarvoor legden
we met een e-learning op verschillende niveaus, afgestemd op verschillende functies en rollen bij
onvrijwillige zorg.
Evenementen
In het najaar organiseerden we voorzichtig weer een aantal bekende evenementen, uiteraard in een
corona-proof-editie. Zoals Circus on tour in oktober, circusacts trokken langs locaties. Met in diezelfde
maand Heel Atlant Bakt, de jaarlijkse bakwedstrijd. Omroep Gelderland kwam een kijkje nemen. Bakkers
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klaar? Bakken maar! In november was er de talentenshow Atlant Got Talent. Het evenement voor
bewoners om hun passie te tonen. Gedichten voorlezen, zingen, schilderen, pianospelen, alles komt
voorbij. Atlant Got Talent ging on tour en een filmploeg reisde mee en legde de acts vast op beeld.
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RUIMTE OM OP VERHAAL TE KOMEN | Adri
‘Ongelooflijk trots op onze
medewerkers’

Adri Mol is opleidingsadviseur, voorzitter van de Werkgroep Hygiëne en
Infectiepreventie (HIP) en lid van de coronawerkgroep.

“Ongelooflijk trots op onze medewerkers”
“Mijn man is al met pensioen en zelf wilde ik het ook rustiger aan gaan doen. Daar kreeg ik van Atlant de
ruimte voor: per 1 april 2020 zou ik stoppen als teamleider en me alleen nog bezighouden met
kennisoverdracht en met het project ‘Kleurrijk zorgen’. Daarnaast zou ik voorzitter blijven van de
werkgroep Hygiëne en Infectiepreventie (HIP).
Door dat voorzitterschap kwam van rustiger aan doen niets terecht. De komst van COVID -19 luidde een
intensieve en hectische tijd in, waarin we soms bijna vierentwintig uur per dag beschikbaar waren. Het was
een tijd van heel veel overleggen. Vooral met het MT, met infectiepreventie -deskundigen van Gelre
ziekenhuizen en met de afdeling Inkoop. En van proberen om de steeds veranderende richtlijnen goed te
communiceren in de organisatie.
Het was – en is nog steeds - ook een tijd van zorgen en spanning. Vooral bij positieve testuitslagen bij
bewoners en medewerkers. Toen er op één afdeling zestien bewoners overleden, voelde ik me zo
verdrietig en machteloos, niet normaal.
2020 is heel anders gelopen dan ik had gedacht. Maar ondanks de spanning en narigheid en de littekens
die we hebben opgelopen, vond ik het ook een mooi jaar. Ik ben ongelooflijk trots op de medewerkers van
Atlant, op alle mooie vormen van samenwerking en op de hartverwarmende initiatieven voor bewoners!
We hebben er in de hele organisatie met elkaar de schouders onder gezet. We weten nu: wij kunnen dit.”
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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 meer dan 128 jaar. In die jaren is Atlant uitgegroeid tot een organisatie met
gemiddeld 1450 medewerkers (962 fte) en in het begin van 2020 760 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 € 81 mln. wordt 95% gefinancierd uit de Wet Langdurige Zorg. Wij zijn
gespecialiseerd in zorg aan mensen met de ziekte van Huntington (ruim 60 bewoners), met het syndroom
van 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 2020)
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 alles 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 hebben 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: https://youtu.be/zS5E8e-R0tg
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

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. Bekijk hier de bijzondere verhalen

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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RUIMTE OM OP VERHAAL TE KOMEN | Jaap
‘Mooi om een steentje te
kunnen bijdragen’

Jaap van Kruistum werkte een periode in zorghotel Juliana, naast zijn baan
als verzorgende en EVV’er de combi-afdeling Delfshaven/Oostpoort in
Marken Haven.

“Mooi om een steentje te kunnen bijdragen”
“Als ik terugkijk op het werken op de combi-afdeling Delfshaven/Oostpoort in Marken Haven in het
afgelopen jaar, komt vooral het woord rust bij me op. Natuurlijk was het niet voor iedereen even fijn dat er
tijdens de lockdown geen bezoek meer mocht komen, en dat mensen in hun vrijheid werden beknot. Dat
riep bij sommigen de nodige weerstand op. Aan de andere kant hadden we in die periode veel meer tijd en
aandacht voor de mensen. Daarbij komt dat bij ons tot nu toe nog geen van de bewoners positief is getest.
In het voorjaar heb ik op verzoek van Atlant een paar weken in zorghotel Juliana gewerkt. Daar verbleven
met COVID-19 besmette mensen, die nog te ziek waren om terug te kunnen naar hun eigen
woonomgeving. Ik vond het een mooie tijd. De samenwerking met allerlei zorginstellingen en de
brandweer was interessant. Mijn eigen teamleider in Marken Haven, Suzanne Blokker, werkte er als
locatiemanager. Dat gaf een vertrouwde basis. Ook al kom je in het zorghotel de hele dag in aanraking
met besmette mensen, onveilig heb ik me nooit gevoeld. Met al die persoonlijke beschermingsmiddelen
liep ik daar minder kans besmet te raken dan in de supermarkt. Voor de zekerheid heb ik mijn sociale
contacten wel tijdelijk op een lager pitje gezet. Het was mooi om een steentje te kunnen bijdragen aan de
zorg voor mensen met corona. Als het nodig is, zeg ik weer ja.”
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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, zo veel mogelijk ruimte geven om te leven zoals
zij dit graag willen. Daarom verbeteren we onze begeleiding, zorg en behandeling en maken we deze nog
meer persoonsgericht.
Dit doen we in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. Voor mensen met dementie, Korsakov en
Huntington, voor de mensen die gebruik maken van Chronisch Psychiatrisch Verpleging (CPV) en voor
oudere mensen met een (somatische) zorgvraag.
We doen dit door het aantal gemotiveerde en deskundige medewerkers te verhogen en door doorlopend
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.
(Kwaliteitsplan 2020)

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 eerstverantwoordelijk
verzorgende/verpleegkundige (EVV-er) is verantwoordelijk voor het opstellen. In 2020 zijn alle
zorgleefplannen van een andere inhoudelijke opzet voorzien. We maken het zorgleefplan op basis van de
ondersteuningsvraag van de bewoner. Ook is er een “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.
In 2020 zijn wij bezig geweest om inzicht te krijgen in het aantal toestemmingsformulieren en om zicht te
krijgen welke we hiervan kunnen samenvoegen. Dit om de belasting van de naasten en medewerker te
verminderen. Het samengevoegde document zal in 2021 beschikbaar gesteld worden en door de EVV -er
met de naast betrokkenen besproken worden.

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 hebben, kunnen dan het zor gleefplan van
een bewoner ook thuis inzien.

4.3

Verbeteren zorgleefplan bespreking

In 2020 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 wen sen van alle betrokkenen.

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

Kwaliteitsverslag Atlant 2020
Pagina 13/61

De besprekingen hebben meer inhoud gekregen, de aanpak is flexibeler en ze zijn doelmatiger. De
belangrijkste veranderingen zijn:
- 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. In 2021 willen we op alle afdelingen een
evaluatie van de werkwijze doen. Fase twee van het project waarin we de inhoudelijke kant wilden
belichten is nog niet gestart. In de evaluatie nemen we dit punt mee en bekijken we of er behoefte is aan
ondersteuning van het goede gesprek en hoe we dat het beste vorm kunnen geven.

4.4

Kijk op dementiezorg

‘Kijk op dementiezorg’ is de vertaling van onze visie op hoe wij mensen met dementie het beste kunnen
ondersteunen. Kern van deze visie is dat er ruimte is 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 ontstaat er ruimte voor betrokken heid,
verbintenis en empathie. Voor dat wat bij ieder mens en in elke fase passend is: ruimte voor onder andere
muziek, beweging, structuur, elkaar, buiten zijn en begrip.
In 2020 hebben wij een plan ontwikkeld om enerzijds de praktische Kijk op Dementiezorg-hulpmiddelen
eenvoudiger ter beschikking te stellen aan medewerkers en anderzijds de aanwezige kennis te verspreiden
en uit te breiden. Uitvoering van dit plan is uitgesteld tot 2021.

4.5

Namasté

Namasté is een van de manieren waarop wij onze ‘Kijk op dementiezorg’ inhoud geven. Namasté Care
staat voor een eenvoudige menselijke benadering die zich richt op de levenskwaliteit van de persoon met
dementie en zijn/haar naasten. Het hebben van contact staat centraal. De onderlinge relatie wordt belee fd
en verbeterd, bijvoorbeeld door aanraking, of door samen iets te doen; zingen, wandelen, samen naar
muziek luisteren of oude foto’s bekijken. Niet alleen de verzorging heeft een rol bij Namasté Care: het gaat
ook om de relatie tussen de mensen die bij ons wonen, familie, verzorgenden en vrijwilliger.
(Kwaliteitsplan 2020)
Ons belevingsgerichte welzijnsprogramma voor de PG-afdelingen is geïnspireerd op de Namasté
methodiek. Deze methodiek behelst een programma waarbij het prikkelen van de zintuigen en het zien
van de persoon centraal staan. 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 verbe teren. Alle collega’s
op de PG-afdelingen zijn professioneel geschoold om deze methodiek in het dagelijks werk aan te bieden
aan onze bewoners. Ook worden er herhaal-trainingen gegeven om deze evidence based methodiek
verder te ontwikkelen. Op deze manier implementeren we deze benaderingswijze en onderhouden we
onze kwaliteit van zorg op de PG-afdelingen.

4.6 Onvrijwillige zorg
Wij zijn terughoudend in het verlenen van onvrijwillige zorg. Wij zoeken altijd naar het middel dat het
minst ingrijpt in de levenssfeer van de cliënt en zetten slechts in uiterste noodzaak onvrijwillige zorg in. Dit
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sluit aan bij het ‘Nee, tenzij’ uitgangspunt van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). In 2020 hebben wij de
invoering van de Wzd als opvolger van de Wet Bopz voorbereid (zie ook 6.2). Bij het verlenen van
onvrijwillige zorg is in 2020 nog grotendeels conform de Bopz gewerkt.
In 2020 is 23 keer onvrijwillige zorg ingezet bij in totaal 17 cliënten. Dit is gebaseerd op de registratie van
zowel vrijheidsbeperkende maatregelen die met dwang zijn ingezet (Bopz-registratie) als zorg waartegen
de cliënt of diens vertegenwoordiger verzet heeft getoond (Wzd-registratie).
Het merendeel van de vrijheidsbeperkende maatregelen (90%) is met instemming van de cliënt of diens
vertegenwoordiger ingezet. Slechts 17 van de ruim 180 vrijheidsbeperkende maatregelen zijn met dwang
ingezet. Daarnaast is 6 keer zorg geregistreerd waartegen de cliënt of diens vertegenwoordiger verzet
heeft getoond (Wzd-registratie).
Het betrof de volgende onvrijwillige zorg:
Vorm van onvrijwillige zorg
Aantal
Toedienen medicatie
12 keer, 12 cliënten
(52%)

Beperken vrijheid om het eigen
leven in te richten

4 keer, 2 cliënten
(17%)

Beperken bewegingsvrijheid

2 keer, 2 cliënten
(9%)
1 keer, 1 cliënt
(4%)

Onderzoeken woon/verblijfsruimte op gedrag
beïnvloedende middelen en
gevaarlijke voorwerpen
Overige vrijheidsbeperkende
maatregelen

4 keer, 4 cliënten
(17%)

Doelgroep
 6 PG
 2 CPV
 2 Huntington
 2 Korsakov

 3 Huntington
(1 cliënt)
 1 PG
 1 PG
 1 Huntington
 1 Huntington



4 PG

Locatie
 3 Heemhof
 2 Coolsingel
 2 K. Wilhelmina
 2 Marken Haven
 2 Markenhof
 1 De Loohof
 3 Heemhof
 1 De Loohof


2 Heemhof



1 Heemhof




3 Coolsingel
1 De Loohof

Iets meer dan de helft van de onvrijwillige zorg bestond uit het toedienen van medicatie. Gekeken naar de
doelgroepen valt op dat ongeveer de helft van de onvrijwillige zorg verleend wordt aan cliënten die
verblijven op een psychogeriatrische afdeling (52%).
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RUIMTE OM OP VERHAAL TE KOMEN | Petra

‘We deden alles om niet nog
meer mensen te verliezen’
Petra Jansen is welzijnswerker in Woonzorgcentrum Berghorst en werkte
tijdens de eerste golf afdelingsassistent op een cohortafdeling.

“We deden alles om niet nog meer mensen te verliezen”
“Ik kon mijn geluk niet op toen ik bij woonzorgcentrum Berghorst een baan als welzijnswerker kreeg
aangeboden. 25 jaar lang had ik in de bloemen gewerkt. Maar vanaf het moment dat ik op bezoek ging bij
mijn oom in Berghorst, wist ik: dit wil ik! Mijn eerste werkdag was op 2 maart. Van welzijnswerk kwam niet
veel terecht. Want eerst kwam het norovirus en kort daarna het coronavirus. In april overleed mijn oom
aan corona. Dat was erg verdrietig. Ook collega’s en mijn manager werden ziek. Ik wilde me nuttig ma ken
en gaf aan dat ze me mochten inzetten waar het maar nodig was. Daarop ging ik bij Berghorst 4 aan de
slag als afdelingsassistent.
Na een tijdje werd Berghorst 4 een cohortafdeling. De situatie was behoorlijk heftig. De mensen waren zo
ziek, ze wilden nauwelijks nog eten en drinken en hadden heel veel zorg nodig. Met het verstand op nul
deden we er alles aan om de bewoners in leven te houden, goede zorg te geven en zelf niet ziek te worden.
Gelukkig kregen we heel veel ondersteuning van andere afdelingen en disciplines. Zonder die hulp hadden
wij het echt niet gered. Als collega’s hebben we gedaan wat we konden, als een geoliede machine. Die
samenwerking, daar ben ik trots op.”
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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

In 2020 bleek maar weer dat een zinvolle dagbesteding erg belangrijk is voor onze bewoners met het
Syndroom van Korsakov en onze bewoners die chronische psychiatrische verpleeghuiszorg (CPV)
ontvangen.
Door de corona maatregelen (lockdowns) konden veel activiteiten niet doorgaan op de manier zoals de
mensen dat van ons gewend waren.
Daarop werd het volgende besloten: als de mensen niet naar het werk op D agactiviteitencentrum (DAC) /
Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding (SAD) kunnen komen, dan gaan wij met het werk en de
medewerkers wel naar de mensen toe, op de plek waar zij wonen.
Op deze manier hebben we ervoor kunnen zorgen dat de zinvolle dagbesteding, maar ook de structuur
voor onze mensen gewaarborgd bleef. In het vorige kwaliteitsverslag vertelden we al dat we met de
Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding (SAD) inmiddels uitgebreid waren naar een andere doelgroep,
namelijk de mensen met de ziekte van Huntington. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van een
winkeltje met kleding, speciaal voor mensen die in een rolstoel zitten. Zodra corona op zijn retour is en we
ons vrijer mogen bewegen zullen de SAD-medewerkers verder gaan met het zoeken naar passende
werkplekken voor de mensen die binnen het DAC niet verder kunnen komen. Een nieuwe ontwikkeling
vanuit het DAC/SAD is dat we aan het onderzoeken zijn of het haalbaar is om samen met bewoners een
klussengroep/bus op kunnen zetten om binnen de Atlant locaties werkzaamheden te verrichten die anders
blijven liggen. Maar ook werkzaamheden die door derden gedaan worden en nu door het klussenteam
gedaan kunnen worden. Uiteraard is dit alles in overleg met de desbetreffende disciplines.

5.2

Schoon en verzorgd lichaam

Ieder mens is uniek. We streven 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 daarvan is persoonlijke verzorging een belangrijk onderdeel.
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 bij iedere bewoner diens zelfstandigheid en zelfredzaamheid te
behouden en waar mogelijk te vergroten. Dit doen we onder andere door de methode foutloos leren en
Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL) in te zetten. Ook zetten we technologische hulpmiddelen in als
Tessa en Zora om de zelfstandigheid van bewoners te activeren.
De ontwikkelingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie staan op alle locaties centraal. We
werken volgens de laatste inzichten om verbeteringen door te voeren in onze werkprocessen.
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5.3

Familieparticipatie

In ons Kwaliteitsplan 2020 hebben we opgenomen dat we mantelzorgers, wanneer hun naaste bij ons gaat
wonen, nauw betrokken willen houden. We waren van plan daarvoor een coördinator mantelzorg aan te
trekken die zorg draagt voor het verbinden van mantelzorgers met onze professionals. Deze coördinator
zou zich ook gaan richten op het vrijwilligerswerk. Door de coronapandemie hebben we dit plan helaas niet
kunnen uitvoeren in 2020.

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. De ontmoetingsplekken zijn tot 17 maart 2020 volop in gebruik geweest
voor uiteenlopende activiteiten. Gymnastiek, koersbal, tekenen, social mediacafé, zijn een greep uit
diverse laagdrempelige activiteiten die wekelijks of maandelijks aangeboden werden. Op donderdag 18
maart werden de verpleeg-verzorgingshuizen op last van de overheid gesloten voor bezoek en daarmee
brak er een lange periode aan waarin er geen activiteiten meer aangeboden konden worden. In de zomer
van 2020 is een voorzichtige start gemaakt met het openen van dagbesteding, maar het organiseren van
activiteiten voor mensen uit de wijk was toen nog geen of in veel minder e mate een optie. Door de Covid19 werd bewust de keuze gemaakt om zoveel als mogelijk verschillende contacten en uitwisselingen te
beperken om hiermee het risico op besmetting te voorkomen. De gevolgen voor de thuiswonenden
werden groot en in goed overleg en conform beleid overheid/RIVM is wel een start gemaakt met
dagbesteding.
De activiteiten die wel plaatsvonden vanuit onze rol als Ontmoetingsplek werden in kleine groepjes en in
beperkte mate vormgegeven. Hiermee volgen we in samenspraak met de gemeente de richtlijnen van
overheid en RIVM. Helaas is in 2020 onze doelstelling van 2019, laagdrempelig en stevig verbonden met de
wijk niet haalbaar gebleken. Daarbij moet opgemerkt worden dat bij een coronabesmetting op een locatie,
bezoek voor een periode stop wordt gezet en daarmee ook activiteiten niet door kunnen gaan.

5.5

Waardigheid en trots

In 2020 heeft het ministerie van VWS de extra middelen voor Waardigheid en trots ondergebracht in de
tarieven. Dit extra 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. We hebben door corona
vanaf het voorjaar van 2020 helaas niet kunnen inzetten op onze gebruikelijke welzijnsactiviteiten zoals
vakantieweken en het circus voor bewoners. In plaats daarvan hebben we aan onze bewoners een
keuzepakket gegeven. Bewoners konden zelf kiezen voor bijvoorbeeld aankleding van hun eigen balkon,
een bloemenabonnement, tijdschriftenabonnement of spelletjespakket.
Ook heeft corona de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers
beïnvloed. Door de uitbraak van corona was het niet mogelijk om trainingen op dezelfde manier te geven
als in voorgaande jaren. Veel trainingen zijn niet doorgegaan of online of in kleinere groepen. We hebben
bijvoorbeeld een moreel beraad gehouden.
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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 team-overleggen, 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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RUIMTE OM OP VERHAAL TE KOMEN | Alan
‘Ik mocht een tijdje niet
komen werken’

Alan Kempes werkt als vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Sprengenhof.

“Ik mocht een tijdje niet komen werken”
“Vroeger ging de voordeur van woonzorgcentrum Sprengenhof automatisch open. Maar sinds corona
mogen we alleen mensen binnenlaten die op de lijst bij de receptie staan.
Er is door de coronamaatregelen ook een periode geweest waarin ik als vrijwilliger niet mocht komen
werken. Ik kan me thuis goed vermaken, maar jammer was het wel. Ik vind het altijd leuk om even onder
de mensen te zijn. Ik heb veel contact met de bewoners en probeer het voor hen en voor mezelf gezellig te
maken. Ik praat met hen en drink koffie met hen. Je moet hier wel rustig kunnen blijven; sommigen
vertellen wel twintig keer hetzelfde verhaal. Ik blijf altijd netjes en behandel de mensen met respect.
Eerst werkte ik twee avonden per week bij de receptie. Eén bewoner, een heel aimabele man, regelde toen
met mijn coördinator – Hetty - dat ik er een avond bij kreeg. Hij was erg op mij gesteld. Jammer genoeg is
hij drie weken geleden overleden. Niet aan corona, hoor. Hij is 86 jaar geworden. Hetty belde me om het te
vertellen. Ik schrok wel. Je hebt toch een band met zo iemand gekregen.
In de toekomst zou ik hier graag ander vrijwilligerswerk doen. Mensen eten geven en een stukje met hen
wandelen. Misschien in 2021. Wie weet.”
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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’
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de zorg. In
de afgelopen twee jaar hebben zij alle Nederlandse zorgorganisaties bezocht. Op 11 november 2020 heeft
de inspectie onze locatie Heemhof bezocht om toezicht uit te voeren op ‘infectiepreventie en
antibioticabeleid, inclusief Covid-19’. De inspectie constateert dat op Heemhof van de in totaal zestien
punten we op dertien (grotendeels) voldoen aan de getoetste normen. Voor drie normen concludeert de
inspectie dat we grotendeels niet voldoen aan de norm. Dat verbeteren we. De Inspectie heeft ons ook
complimenten gegeven en heeft voldoende vertrouwen in de wijze waarop Atlant infectiepreventie en
antibioticabeleid vormgeeft en uitvoert.
Het rapport van de inspectie staat op de website van de IGJ. De bevindingen in het rapport maken ons
enerzijds trots en sporen ons anderzijds aan om ons verder te ontwikkelen.

6.1 Kwaliteitsmanagementsysteem
Na de herinrichting en herstructurering van de infrastructuur van het kwaliteitsmanagementsysteem
(KMS) zijn we in 2019 gestart met het inrichten van onderdelen ervan. Eind 2020 heeft een evaluatie
plaatsgevonden door de regisseurs Kwaliteit & Veiligheid. Daarnaast hebben deze regisseurs hun ervaringen
gedeeld in de loop van de tijd. Ook hebben de bestuurder, de bestuurssecretaris en de directeur wonen zorg
welzijn hun ervaringen met elkaar gedeeld.
De belangrijkste onderdelen uit de evaluatie zijn:
De structuur van het KMS is in basis goed. Op onderdelen zijn verbeteringen mogelijk.
De doelstellingen van de verschillende groepen en hun samenhang is niet altijd duidelijk bij de
deelnemers.
De verschillende groepen (kwaliteitsteams, themagroepen en regiegroep) komen wel bij elkaar maar
de inhoud van het overleg sluit niet altijd aan op de oorspronkelijke bedoeling van het overleg. De
frequentie van sommige overleggen wordt als belastend in tijd ervaren door sommige deelnemers aan
deze overleggen.
Aandachtsvelders zijn niet goed betrokken bij de themagroepen. Bovendien wisselt de samenstelling
van de aandachtsvelders nogal.
De regisseurs K&V vervullen een doorslaggevende rol bij de diverse overleggen. Dat betekent dat de
verantwoordelijkheid voor het onderwerp kwaliteit niet goed genoeg belegd is (en gevoeld wordt door)
bij de managers wonen zorg welzijn, zorgmedewerkers en behandelaren.
De aansluiting met het MT is onvoldoende.
De onderwerpen van de themagroepen sluiten niet meer allemaal goed aan op de thema’s van het
kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg.
Op basis van de evaluatie is een verbeterplan opgesteld dat in 2021 uitvoering krijgt.
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6.2 Themagroep MIC/MIM
De themagroep MIC/MIM heeft zich in 2020 gericht op het voorbereiden van de herinrichting van de meldapplicatie Triasweb. Deze herinrichting gaat in 2021 plaatsvinden. De voor 2020 geplande omvorming van
de themagroep MIC/MIM tot een themagroep die meer gericht is op leren van incidenten is uitgesteld tot
2021.
In 2020 zijn in het kader van de registratie van geweld in de zorgrelatie (geweld tussen cliënten) de
volgende aantallen geregistreerd: zware gevallen van geweld tussen cliënten 0, minder zware gevallen van
geweld tussen cliënten 333 (voornamelijk verbaal geweld).
Ten opzichte van vorig jaar is dit een stijging. Dit wordt mede veroorzaakt door een groter
meldingsbewustzijn ten gevolge van scholing op het gebied van omgaan met agressie.

6.1

Themagroep huidletsel

De themagroep Huidletsel omvat verschillende onderwerpen, zoals: decubitus, voeding, wondzorg,
oedeem en (in)continentie. Verschillende vakgroepen sluiten aan bij deze themagroep om knelpunten en
te behalen doelen te bespreken. In 2020 is er o.a. gewerkt aan een overzichtelijk aantal wondmaterialen,
het centraal beheren van matrassen en een up-to-date versie van de wondkaart.

6.2

Voorbereiding themagroep Wet zorg en dwang

In 2020 trof de projectgroep ‘Implementatie Wet zorg en dwang’ de verdere voorbereidingen voor de
invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hierbij lag de focus op het vertalen van de wet - en regelgeving
naar een praktische werkwijze binnen Atlant en de scholing van medewerkers.
In oktober vond de aftrap van het scholingstraject plaats, dat bestaat uit vier stappen. De invulling van die
stappen varieert, afhankelijk van de mate waarin medewerkers te maken kunnen krijgen met onvrijwillige
zorg. Om de overgang naar de nieuwe werkwijze onder de Wzd goed te laten verlopen vond in november
en december e-learning plaats. Daarna volgt informatie over wat de Wzd voor ieders functie betekent en
hoe we de Wzd gaan toepassen binnen Atlant. Met die kennis gaan we vanaf februari 2021 daadwerkelijk
werken volgens de Wzd. Dat is later dan de bedoeling was, als gevolg van de coronacrisis. We gaan verder
reflecteren, leren en verbeteren in de praktijk.
In de projectgroep zit een vertegenwoordiging van mensen uit de themagroep Bopz. Eind 2020 is een plan
van aanpak opgesteld voor de overgang van de themagroep Bopz naar de themagroep Wzd. De
themagroep Wzd zal haar taken intensiveren, terwijl de projectgroep gaat afbouwen en afronden.

6.3

Themagroep medicatieveiligheid

De themagroep medicatieveiligheid heeft zich in 2020 gericht op de implementatie van de elektronische
toedienregistratie (eTDR) in de woonzorgcentra. We hebben gewerkt aan een aanpassing van het
medicatiebeleid en het opstellen van werkwijzen. De bijeenkomsten om het beleid te implementeren zijn
van 2020 verplaatst naar 2021 in aangepaste vorm. De aandachtsvelders medicatieveiligheid spelen hierin
een cruciale rol door het beleid op de eigen locatie onder de aandacht te brengen en toe te zien op
uitvoering.
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We hebben de polyfarmacie (Pofar) besprekingen opgepakt, waarbij een medewerker van de afdeling
aanwezig was en dit zullen we verder voortzetten. Ook hebben we ingespeeld op actuele vragen en
problemen, waaronder een opiatenvermissing en het opstellen van de werkwijze daarvoor.
De werkvoorraden hebben wij geëvalueerd en aangepast op de corona periode.
Ten slotte hebben we de ontwikkelingen van ons eTDR systeem gevolgd, geïmplementeerd en
geëvalueerd.

6.4 Themagroep ECD
Het project ‘Persoonsgericht en vereenvoudigd zorgdossier’ is verder uitgerold in 2020 waarin elke
bewoner een ‘ken je cliënt’ pagina heeft. De ‘ken je cliënt’ pagina is een weergave van wie je bent als
persoon en draagt bij aan de persoonsgerichte zorg. Om de persoonsgerichte zorg verder in kaart te
brengen zijn de landelijke signaleringslijsten toegevoegd aan de ‘ken je cliënt’ pagina. Hieronder een
voorbeeld van zo’n pagina:
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6.5

Themagroep hygiëne en infectiepreventie

In 2020 heeft de themagroep hygiëne en infectiepreventie (HIP) zich voornamelijk beziggehouden met het
maken van beleid en het geven van informatie over covid-19 op onze locaties. Na de eerste coronagolf zijn
wij als themagroep bij elkaar gekomen om te evalueren wat er goed ging en wat er verbeterd kon worden
ten aanzien van de inbreng van aandachtsvelders tijdens de eerste golf. Daaruit kwam naar voren dat we
de aandachtsvelders beter in positie moesten brengen en dat ze herkenbaarder moeten zijn voor de
andere medewerkers. We hebben een plan gemaakt om, met de gehele themagroep, langs de locaties te
gaan om ons te presenteren en aandacht te vragen voor hygiëne. Helaas konden we dit door het uitbreken
van een tweede golf van besmettingen niet realiseren. Het plan ligt nog op de plank en zal in 2021 tot
uitvoer gebracht worden.

6.6 Advance care planning
De afgelopen jaren heeft advance care planning (ACP) 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.

6.7

Palliatieve zorg

Onze twee palliatief verpleegkundigen hebben in 2020 een aanzet gemaakt met de formulering van een
visie en beleid over palliatieve zorg met als doel de borging van deskundige zorg – en dienstverlening in de
palliatieve fase te verbeteren. Het voorstel is gemaakt om palliatieve zorg één van de themagroepen
binnen het kwaliteitsmanagement systeem te laten zijn. De bijeenkomsten in het netwerk palliatieve zorg
Oost-Veluwe maken dat de palliatief verpleegkundigen leren van elkaar en expertise meenemen in de
organisatie. De palliatief verpleegkundigen leveren hun bijdrage aan diverse opleidingen zoals de EVVopleiding en Leren in een groep.
Het koppelbed is op locatie De Loohof een aantal keren ingezet geweest, wat heeft gemaakt dat een
echtpaar in de laatste weken voor overlijden van de bewoner bij elkaar heeft kunnen zijn.

6.8 Voedselhygiëne
De voedingsdienst voert jaarlijks audits uit op voedingshygiëne (HACCP). Hiervoor vinden audits plaats
van de keukens en huiskamers van de verschillende locaties. Dit gebeurt eenma al per jaar intern en
eenmaal per jaar extern, door de Houwersgroep.
Atlant heeft in 2020 veel aandacht besteed aan de HACCP. En met succes, want in het stoplicht systeem
hebben we een score van 89,5% groen behaald tijdens de HACCP-audit. De resultaten zijn op teamniveau
inzichtelijk.
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6.9 Mondzorg
Atlant werkt samen met Omnios in de organisatie, uitvoering, advisering en scholing van mondzorg.
Omnios is een gespecialiseerde aanbieder van geplande en ongeplande mondzorg voor mensen in
zorginstellingen. In 2020 vond op zowel locatie als organisatieniveau een evaluatie van de samenwerking
plaats. De samenwerking heeft geleid tot meer preventieve mondzorg, meer structuur en beter inzicht in
de mondzorg. Atlant voldoet aan de Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelij ke cliënten in verpleeghuizen.
Een aandachtspunt voor het verder implementeren en borgen van deze richtlijn is de scholing van
zorgprofessionals. Het structureel inrichten van deze scholing vindt begin 2021 plaats. Dit is later dan
beoogd door de coronacrisis.

6.10 Bedrijfshulpverlening (BHV)
Atlant heeft een professionele BHV-organisatie die in 2020 helaas, vanwege corona, maar één oefening
heeft kunnen houden. Er is doorlopend aandacht voor de BHV-organisatie door het periodiek organiseren
van een rondgang op de locatie, waarbij nieuwe medewerkers verplicht worden gesteld om bij een
eerstvolgende rondleiding aan te sluiten. In 2020 zijn versnelde opleidingen gestart om extra medewerkers
te kunnen scholen, zodat zij ingezet konden worden in de avond- en nachtdienst, dit vanwege de krapte in
de personele bezetting i.v.m. corona besmettingen. Per locatie is één van de managers wonen zorg welzijn
verantwoordelijk voor de BHV, zij participeren in de BHV-commissie die vier keer per jaar vergadert. Bij
een grotere calamiteit richten we een crisisteam in dat op bestuurlijk- en beleidsmatig niveau contacten
onderhoudt met het externe crisismanagement en interne sturing geeft aan de crisissituatie.
In 2020 hebben we in een aantal gebouwen aanpassingen moeten uitvoeren om corona cohort afdelingen
te kunnen inrichten, de veiligheidsvoorzieningen zijn bij deze aanpassingen continu een punt van aandacht
geweest. In 2020 hebben zich, naast de coronapandemie, geen crisissituaties voorgedaan bij ons.
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RUIMTE OM OP VERHAAL TE KOMEN | Wilma
‘Ik voelde me zó schuldig’

Wilma Engelman werkt als verzorgende IG, EVV’er en praktijkbegeleider in opleiding bij Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina.

“Ik voelde me zó schuldig”
“Het was half maart. Ik was niet ziek, hoestte wel. Dat ben ik gewend, ik heb astma. Op advies van een
collega liet ik me toch even testen op COVID-19. Tot mijn grote schrik testte ik positief. Ik voelde me
meteen zó schuldig. Heb ik iemand aangestoken? Mijn man heeft maar één long, wat als hij het virus
krijgt? Ook had ik het gevoel de bewoners en mijn collega’s in de steek te laten. Vervolgens werd ik ziek. Ik
kan me daar bijna niets van herinneren. Pas na een dag of vijf kwam ik weer een beetje bij kennis. Daarna
werd mijn man ziek. Hij had het ontzettend benauwd. Terwijl hij door de ambulance werd opgehaald, zat
ik daar op de bank. Ik mocht niets doen en bleef alleen achter. Heel traumatisch was dat.
Tijdens mijn herstel bleef het schuldgevoel groot, ook al zei iedereen dat dat onterecht was. Na zes weken
ben ik weer aan het werk gegaan. In het begin was ik snel in tranen, terwijl ik helemaal geen jankerd ben.
Gelukkig verweten mijn collega’s me niets en toonden ze begrip. Dat hie lp. Inmiddels heb ik het
schuldgevoel kunnen loslaten.
Zelf heb ik aan het coronavirus hartproblemen en vermoeidheidsklachten overgehouden. Mijn man heeft
beschadigingen op zijn long en is ook erg moe. Maar we leven nog en proberen verder te gaan. Op mijn
werk ben ik vooral bang dat ik anderen besmet. Die angst blijft. 2020 was een heftig jaar. 2021 kan alleen
maar beter worden.”

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

Kwaliteitsverslag Atlant 2020
Pagina 26/61

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 extern. 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.
Aan de hand van de drie pijlers ‘zorg, onderzoek en leren’ hebben we uitgewerkt wat van een doelgroepexpertisecentrum (DEC) mag worden verwacht. We hebben onszelf ten doel gesteld om toe te werken naar
de best mogelijke zorg- en dienstverlening met de expertisecentra dementie, CPV, Huntington en
Korsakov. Daarnaast zorgen wij dat Atlant met de doelgroepen CPV, 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 en daarmee een volgende stap te zetten in het
voortdurend verbeteren van onze kwaliteit van zorg en dienstverlening. Daarvoor zijn er in 2020 zeer
waardevolle stappen gezet. Hieronder volgt een opsomming.

7.2

Herziening kennisinfrastructuur Wlz

In de langdurige zorg is een aantal specifieke doelgroepen waarbij het aantal cliënten relatief laag is,
terwijl de zorgbehoefte hoog complex is. Kenmerkend voor deze doelgroepen is dat de zorg en
behandeling gespecialiseerd is en er specifieke kennis en kunde nodig is om goede zorg te kunnen bieden
die bijdraagt aan een optimale kwaliteit van leven.
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In de ‘Beter weten’-VWS brief (februari 2019) wordt aangegeven dat er in de Wet langdurige zorg (Wlz) een
groep cliënten is met een (medische) conditie waarvoor specifieke kennis nodig is om ook voor hen de
kwaliteit van de zorg te borgen. De doelgroepen Huntington, Korsakov en Gerontopsychiatrie (door Atlant
Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg, CPV, genoemd) zijn hier opgenomen bij de tien laag volume
hoog complexe (lvhc) doelgroepen. Ook wordt vastgesteld dat er behoefte is om de kennis (infrastructuur)
rondom deze laagvolume, hoog complexe doelgroepen te versterken, omdat dit bijdraagt aan betere zorg
voor de cliënt. De minister van VWS heeft de Commissie Expertisecentra langdurige zorg (CELZ) ingericht
om hier regie over te nemen.
Zorgorganisaties en cliëntenvertegenwoordigers hebben sindsdien de handen ineengeslagen om in een
adviesrapport de toekomstvisie voor de kennisinfrastructuur voor deze doelgroepen vorm te geven. At lant
had (en heeft) hierin een zeer (pro)actieve betrokkenheid.
In maart 2020 zijn de adviesrapporten Korsakov, Huntington en Gerontopsychiatrie ingediend bij de CELZ,
en in de zomer van 2020 zijn deze adviesrapporten goedgekeurd. Dat betekende dat er ‘gr oen licht’ was
om de transitieperiode voor te gaan bereiden.
In het najaar van 2020 zijn voor de 3 doelgroepen scans gemaakt om zicht te krijgen op in hoeverre we
wel/niet/deels voldoen aan de gestelde criteria. Omdat dit door alle aangesloten organisatie s binnen de
doelgroep-expertisenetwerken is gedaan ontstond daardoor niet alleen een helder beeld hoe we er binnen
Atlant voor stonden, maar ook wat er in de expertisenetwerken nog op te pakken en te ontwikkelen was
voordat er verder gegaan kan worden als formeel doelgroep expertisenetwerk. Naar aanleiding van die
scans zijn ‘plannen-van-aanpak’ gemaakt en daardoor ontstond een gedegen uitgewerkt beeld van hoe de
transitieperiode (2021-2022) ingevuld moet gaan worden. Allemaal met als doel een betere borging van
kwaliteit van kennis en expertise voor de lvhc-doelgroepen.

7.3

Samenwerking in netwerken

Atlant is kartrekker en initiatiefnemer in de landelijke doelgroep expertisenetwerken. Naast de
betrokkenheid op bestuurlijk/strategisch niveau is in 2020 een verdere stap gezet in het op alle lagen van
de organisatie brengen, halen en borgen van kennis en expertise.
In andere jaren verzorgde Atlant jaarlijks meerdere lezingen op nationale en internationale congressen,
symposia en bijeenkomsten. Helaas was dat dit jaar door Corona allemaal een beetje anders. Veel
geplande bijeenkomsten waarbij ‘kennis delen’ centraal stond zijn geannuleerd.
Wel zijn wij bijzonder trots op de promotie van Ineke Gerridzen aan het VUmc en het minisymposium wat
daaraan voorafging. Het thema dat centraal stond: Hoe kennisontwikkeling bijdraagt aan specialistische
zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Wetenschap en praktijk kwamen prachtig samen die
middag.
Gewoonlijk organiseert het Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP) elk jaar een
symposium. Vanwege Corona is er dit jaar voor gekozen om interessante webinars aan te bieden. Een
daarvan werd verzorgd door Leon Botter (GZ-psycholoog van Atlant en buitenpromovendus UMCG).
Samen met collega's van Mondriaan, GGZ-instelling in Limburg heeft hij een webinar verzorgd over
persoonlijkheidsproblematiek in het verpleeghuis. Deze digitale kennisbijeenkomst werd zeer goed
bezocht en enorm gewaardeerd door de aanwezigen.
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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 2020 vier keer een online kennisbijeenkomst over dementie. In het
landelijk kennisnetwerk dementie werden daarnaast in twee werkgroepen de lastige vraagstukken
omtrent onbegrepen gedrag en zorgtechnologie verder verkend en uitgewerkt.
We bouwden ook in 2020, ondanks Corona, weer verder aan de samenwerking met de kenniscentra
Huntington KennisNet Nederland, Korsakov Kenniscentrum, het Nederlands Kenniscentrum voor
Ouderenpsychiatrie en het Landelijke Netwerk Dementie, door (pro)actieve participatie in stuur - en
werkgroepen.

7.4

Kijk op….

In de Kijk op CPV en Kijk op Huntington 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 vormgeven.
In 2020 is multidisciplinair onderzoek gedaan naar een passende vertaling van onze Atlant visie ‘Ruimte’
voor de bewoners die chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg behoeven. Deze visie gecombineerd met
dat wat goede zorg voor deze bewoners is, heeft geresulteerd in de ‘Kijk op CPV’. De Kijk op CPV geeft
onze bewoners, medewerkers, naasten en de mensen met wie wij samenwerken, uitleg over hoe wij
werken en welke ambities wij hebben. Een uitgebreidere implementatie en uitvoering van deze Kijk op
CPV zal in 2021 plaatsvinden.

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 handelen, leren van nieuwe inzichten
en in staat gesteld worden om werk (processen) te verbeteren.
We proberen op verschillende manieren hieraan te werken. We organiseren inspiratieavonden over
thema’s die hieraan gelieerd zijn, de kiestrainingen zijn voor een grotere groep medewerkers opengesteld
en we hebben het moreel beraad geïntroduceerd. Daarnaast is ons kwaliteitsmanagementsysteem
geëvalueerd en worden verhalen gedeeld van medewerkers die door reflectie laten zien hoe zij de zorg
voor bewoners en de samenwerking met collega’s verbeteren. In 2020 hebben wij in deze verhalen ook
ingezoomd op de invloed van corona op het werken en de zorg voor bewoners. Daarmee geven zij extra
betekenis aan hun werken bij Atlant.

7.6

Innovatieproject CPV

Binnen het innovatieproject zijn dit jaar verschillende stappen gezet. Deze worden per pijler beschreven.
1) De juiste zorg op de juiste plek voor elke bewoner.
Op de pilotafdeling Oostpoort zijn diverse interventies ingezet. Zo is het zorgteam zowel kwalitatief als
kwantitatief verder uitgebreid, evenals het team activiteitenbegeleiding. Er wordt hierin meer
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samengewerkt aan het vormgeven van stepped care door bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren van
activiteiten door de activiteitenbegeleiding en beeldend therapeut. Ook is er gestart met het verder
verdiepen van specifieke kennis door een combinatie van casuïstiekbespreking en klinische lessen in te
zetten. Het team HBO-verpleegkundigen is uitgebreid en heeft nu locatie-breed positie en heeft
(proactief) diverse onderwerpen als onderzoek, beleidsvorming en de rol van linking pin tussen zorg - en
behandelteam vormgegeven.
2) Onderzoek naar de resultaten van de pilot, beschrijving van de doelgroep en –omvang daarvan. In
beeld brengen van de klantreis van de bewoner.
Het Trimbos Instituut heeft dit jaar de T1 meting uitgevoerd als tussenmeting in het onderzoek. Daarnaast
heeft er een uitbreiding van de opdracht plaatsgevonden zodat we nog scherper in beeld krijgen wat de
effecten van de interventies op de pilotafdeling zijn en dus wat nu echt goede zorg is voor onze bewoners.
Daarnaast zijn we gestart met een klein onderzoek waarin we ene schaal willen ontwikkelen om de mate
van complexiteit van de zorgvraag te kunnen vaststellen. Zo kunnen we bij nieuwe bewoners vooraf beter
inschatten wat zij nodig hebben en kunnen we daarnaast ook bij reeds bij ons verblijvende bewoners beter
begrijpen welke hoeveelheid zorg nodig is. Los van het innovatieproject maar met uitgebreide
medewerking van locatie Marken Haven is inmiddels door het Nederlands Kenniscentrum
Ouderpsychiatrie (NKOP) een doelgroep-definitie vastgesteld en wordt als vervolg hierop nu onderzoek
gedaan naar de omvang daarvan.
3) Kennis delen en verbinden.
Kennis delen en verbinden is een onderwerp dat als gevolg van Corona weinig aandacht heeft gekregen.
Wel zijn er voorbereidingen getroffen om dit het komend jaar weer op te kunnen pakken in nauwe
samenhang met de transitie van de kennisinfrastructuur voor de landelijke gerontopsychiatrie doelgroep.

7.7

Kwaliteitsplan

In dit kwaliteitsverslag leggen we langs de lijnen van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg verantwoording
af over de belangrijkste onderwerpen uit onze Kaderbrief 2020 en ons Kwaliteitsplan 2020. We hebben in
2020 een Kaderbrief voor 2021 en een Kwaliteitsplan 2021 opgesteld. Dat plan is besproken in de OR en de
CCR en ook met een groep professionals binnen Atlant. Zorgverleners zijn actief in het verbeteren van
kwaliteit in het team. Cliëntervaringen, casuïstiek, interne audits en incidenten zijn hiervoor de basis. De
verbeteringen zijn nog niet volledig inzichtelijk op teamniveau. We hebben ons
kwaliteitsmanagementsysteem in 2020 geëvalueerd.
Daarnaast heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ons in november 2020 bezocht in het kader
van infectiepreventie en antibioticabeleid. Daarbij had de IGJ ook aandacht voor corona. De
terugkoppeling was positief en bevatte naast complimenten ook enkele aandachtspunten. Er is altijd
ruimte voor verbetering. Ook zijn er in 2020 enkele Prisma-onderzoeken gedaan naar aanleiding van
incidenten.

7.8

Audits

De geplande interne audits zijn in 2020 niet uitgevoerd. Zij zijn doorgeschoven naar 2021.
In januari 2020 hebben wij de ISO-hercertificering voor de periode 2020-2023 ontvangen.
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De externe ISO-audit in november is wel doorgegaan. De beide dagen van deze audit zijn volledig digitaal
ingevuld. Uit de audit zijn vijf minors voortgekomen;
1. Directiebeoordeling: deze minor stond nog open vanuit de hercertificering en kon nog niet worden
afgesloten.
2. Omgaan met incidenten: Dit is een groot traject rond het verbeteren van het omgaan met
incidenten. Een groot deel van de plannen kon in 2020 nog niet concreet uitgevoerd worden. Aan
het onderdeel Herinrichting Triasweb (de meldapplicatie voor incidenten) kon wel verder gewerkt
worden. Dit heeft geleid tot een blauwdruk voor de herinrichting van de applicatie en een
projectplan dat in 2021 uitgevoerd kan worden.
3. Eisen extramurale zorg: de bekendheid met eisen gesteld aan het leveren van extramurale zorg
waren niet voldoende bekend.
4. Ziekteverzuim: Het proces rond ziekteverzuim verloopt niet conform de ISO-norm.
5. Zorgdossier: de ondertekening van het zorgdossier loopt niet overal goed.
De aanpak van de minors past bij onze plannen voor het verder inrichten en ve rsterken van ons
kwaliteitsmanagementsysteem of bij al lopende processen. Wij verwachten dat de minors in juni 2021
worden gesloten.

7.9

Landelijke Prevalentiemeting

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) vond altijd plaats in november van het betreffende
meetjaar. In 2020 is hier verandering in gekomen. Er heeft in 2020 hierdoor geen meting plaatsgevonden.
De meting over 2020 vindt nu plaats begin 2021. De resultaten zullen weer gebruikt worden om een impuls
te geven aan de kwaliteit van onze zorg, door de resultaten te bespreken in de themagroepen.

7.10 Lerend netwerk
Wij nemen deel aan diverse (lerende) netwerken. Netwerken als stichting Topcare, Huntington Netwerk
Nederland, Korsakov Kenniscentrum, landelijk kennisnetwerk dementie, Nederlands Kenniscentrum
Ouderen Psychiatrie, het Universitair netwerk Ouderenzorg VUmc, het Zorgplatform Apeldoorn,
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en het Netwerk Dementie/ Geriatrie Oost-Veluwe. Binnen alle
netwerken nemen medewerkers een actieve positie in
Daarnaast hebben wij in een deel van 2020 een lerend netwerk gevormd met onze collega -organisatie
Avoord. Gedurende de eerste helft van het jaar is er telefonisch- en mail-contact geweest tussen de
regisseurs kwaliteit en veiligheid van Avoord en Atlant over uiteenlopende onderwerpen. Door personele
en bestuurlijke wisselingen bij beide partijen is in de tweede helft van 2020 het contact verminderd. Wel
heeft in de zomer van 2020 nog een uitwisseling plaatsgevonden op directieniveau. Ook hebben wij en
onze collega’s bij Avoord elkaars kwaliteitsverslag gelezen en er wederzijds feedback op geleverd.

7.11 Klachten
In 2020 zijn drie formele klachten afgehandeld, waarvan één niet ontvankelijk was. Er gingen geen
klachten naar de Geschillencommissie. Klachten die binnenkomen bij de klachtenfunctionaris zijn vooral
informele klachten. De klachtenfunctionaris ondersteunt het proces en heeft als doel de klacht zo dicht
mogelijk bij het ontstaan ervan op te lossen. In 2020 werden 206 informele klachten ingediend, waarvan 61
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meldingen Covid-19 gerelateerd. 17 klachten betroffen een ketenklacht. Klachtaspecten worden
weergegeven in percentages, zoals aangegeven in onderstaand schema.

Onderwerpen die in 2020 meer dan anders de aandacht vroegen, waren klachten rondom verzekeringen en
de pedicure. De dalende lijn klachten zorgverlening heeft zich in 2020 doorgezet. Daarnaast valt op dat
klachten uit de categorie organisatorisch zijn toegenomen van 15 naar 24 procent, dit ging met name om
klachten over de covid-19 maatregelen.
In 2020 zijn de klachtenfunctionarissen, in de rol van disclosure coach, betrokken geweest bij vier
onderzoeken. Atlant stelt intern een onderzoek in na een incident, een calamiteit en zo nodig bij een
klachtonderzoek.

7.12 (Wetenschappelijk) onderzoek
Atlant wil blijven bijdragen aan de beste zorg voor de mensen die bij ons wonen of anderszins bij ons in
zorg zijn. Vandaar dat we het belangrijk vinden om praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek te
verrichten en de resultaten daarvan ook weer terug te brengen naar onze dagelijkse praktijk. Om ons
onderzoeksteam verder te versterken is in 2020 een derde onderzoeksbegeleider aangesteld. Ineke
Gerridzen is gepromoveerd in 2020 en blijft als senior onderzoeker betrokken bij het ond erzoeksteam.
We zoeken op het gebied van onderzoek samenwerking met verschillende hoogleraren, universiteiten en
netwerken. Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking met prof. dr. Jos Egger, hoogleraar contextuele
neuropsychologie (RU), prof. dr. Erik Scherder (VU), hoogleraar neuropsychologie en prof. dr. Cees
Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg (Amsterdam-UMC). Allen zijn betrokken
bij tenminste één van de in totaal vijf promotietrajecten binnen Atlant. Met professor Egger is er tevens
een samenwerking op het gebied van de opleiding tot psychologisch specialist ex art.14 wet BIG (klinische
neuropsychologie). Daarnaast participeren we ook in het Universitair Netwerk Ouderenzorg -Amsterdam
(UNO-Amsterdam) en in de doelgroep specifieke netwerken.
In 2020 liepen er verschillende promotieonderzoeken. Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde,
onderzocht het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die
verblijven op gespecialiseerde verpleeghuisafdelingen. Zij is in maart gepromoveerd op dit onderwerp.
Wiltine Moerman, psycholoog, doet onderzoek naar executieve functiestoornissen bij mensen met het
syndroom van Korsakov. Marina Ekkel, promovendus aan het Amsterdam UMC (in samenwerking met
Atlant) doet onderzoek naar de zorg- en ondersteuningsbehoefte van mensen met de ziekte van
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Huntington woonachtig in het verpleeghuis en hun perceptie op het levenseinde in de verschillende fases
van de ziekte. Angela Prins, doet onderzoek naar de effecten van een verrijkte omgeving en verlichting bij
mensen met dementie. Leon Botter, GZ-psycholoog, doet promotieonderzoek naar
persoonlijkheidsstoornissen bij mensen binnen de chronische psychiatrische verpleeghuiszorg.
Het in 2019 gestarte tweemaandelijks promovendi overleg is in 2020 voortgezet. 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 blijven in dat overleg de PR en de vertaling, implementatie en borging van de
onderzoeksresultaten naar de werkvloer onder de aandacht.
In 2020 is de onderzoeksagenda geactualiseerd. De thema`s van de onderzoeksagenda zijn welzijn, ziekte
en maatschappij. De thema`s uit de onderzoeksagenda geven richting aan toekomstig onderzoek. Bij het
thema welzijn denken we bijvoorbeeld aan onderzoeksvragen met betrekking tot autonomie, de inzet van
zorgtechnologie en een passend activiteitenaanbod. Binnen het thema ziekte staan vragen centraal t.a.v.
de toepasbaarheid en effectiviteit van bestaande diagnostiek en behandelmethoden bij de specifieke
doelgroepen van Atlant. Onder het thema maatschappij verstaan we onderzoeksvragen met een
maatschappelijk belang zoals het terugdringen van het antibioticagebruik.
De wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) van Atlant heeft in 2020 maandelijks vergaderd. De
leden van de commissie vertegenwoordigen alle doelgroepen van Atlant en bestaan uit een combinatie
van zorgmedewerkers, behandelaren, managers, onderzoeksbegeleiders en senior onderzoekers. De WOC
adviseert het MT op basis van relevantie van het onderzoek, belasting voor de cliënt, contactpersonen en
medewerkers en de methodologische kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Hierbij worden de
onderzoeksvoorstellen getoetst aan de thema`s van de onderzoeksagenda. Daarnaast heeft de WOC het
overzicht over alle lopende onderzoeken en voorkomt zo mogelijke interactie tussen verschillende
onderzoeken. In 2020 is het beleid van de WOC geëvalueerd en aangepast waar nodig.
De senior onderzoekers en onderzoeksbegeleiders hebben ook in 2020 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 2020 zijn uitgevoerd
(of nog lopen):
 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).
 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).
 Toepasbaarheid en invloed van sociale robot Tessa bij mensen met de ziekte van Huntington
(Linda Schippers - verpleegkundige, Marije Verhoef - EVV, Algonda de Reus - verpleegkundige,
Marije Hendriks - VIG, René Peters - Regisseur zorgtechnologie en Yvonne Zwaagstra onderzoeksbegeleider/praktijkonderzoeker).
 Toepasbaarheid en invloed van digitale planborden voor mensen met het syndroom van Korsakov
en hun zorgmedewerkers in een verpleeghuis (Eline Böhner – ergotherapeut en Annemiek Otten onderzoeksbegeleider/praktijkonderzoeker).
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Ervaringen van de geriatriefysiotherapeut met de toepasbaarheid van klinimetrie afname voor het
in kaart brengen van het valrisico bij mensen met ernstige dementie die in het verpleeghuis wonen
(Margot Bos – geriatriefysiotherapeut i.o. en Yvonne Zwaagstra onderzoeksbegeleider/praktijkonderzoeker).

Ook zijn er onderzoeken uitgevoerd door studenten van verschillende hogescholen, zoals:
 Structuur als verpleegkundige interventie, binnen de chronische psychiatrische verpleeg huiszorg,
vervolg (HBO Verpleegkunde, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
 Valincidenten en valrisico bij cliënten met het syndroom van Korsakov (Fysiotherapie, Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen).
 De invloed van complementaire zorg (aromatherapie en Therapeutic Touch), volgens de
zorgmedewerkers op de onrust bij cliënten met het syndroom van Korsakov (HBO Verpleegkunde,
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
 Het meten van de invloed van complementaire zorg op angst, onrust en agressie van cliënten met
het syndroom van Korsakov vanuit het perspectief van de cliënt (HBO Verpleegkunde, Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen).
In 2020 hebben we daarnaast deelgenomen aan een aantal externe onderzoeken zoals:
 OKKO Onderzoek: Observatie van urineweginfectie gerelateerde Klachten bij Kwetsbare Ouderen
(Amsterdam UMC)
 Onderzoek naar de mobiliteit van mensen met de ziekte van Huntington die in het verpleeghuis
wonen (Topaz, Riethorst Stromenland en Atlant)

7.13 Topcare
Stichting Topcare heeft haar criteria en visitatieproces vernieuwd. Wij hebben hier destijds actief aan
bijgedragen als lid van de betreffende landelijke werkgroep. Met veel plezier en trots kijken we terug op de
Tussentijdse Evaluatie Topcare in november 2020 voor de doelgroepen Korsakov en Huntington. Er is van
de nood een deugd gemaakt door een studio te huren en een live uitzending te verzorgen. Er waren
tafelgesprekken afgewisseld met een mooie film. Mede dankzij NEKZT hebben we van een online event
een inspirerende middag gemaakt. We hebben wederom geleerd dat even stilstaan en beschouwen helpt
bij het zien van dat wat er goed gaat en dat wat verdere aandacht vraagt.

In 2020 is de samenwerking met het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het Amsterdam UMC (UNO Amsterdam) gecontinueerd. We hebben deelgenomen aan twee themagroepen. Ineke Gerridzen (senior
onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde) als voorzitter van de themagroep Goede zorg bij
hersenaandoeningen en Loes van Dusseldorp (onderzoeksbegeleider/praktijkonderzoeker) als lid van de

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

Kwaliteitsverslag Atlant 2020
Pagina 34/61

themagroep Goede organisatie van de zorg. Daarnaast namen we deel aan het stuurgroep overleg en
netwerkbijeenkomsten.
In 2020 werd de WOC driemaal uitgebreid naar een UNO-commissie. Doel van deze interne UNOcommissie 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 Willemse (Programmamanager doorontwikkeling Expertisecentra)
en de leden van de WOC. Eenmaal per jaar sluit een coördinator van het UNO Amsterdam aan bij deze
commissie.
In december 2020 vond het eerste overleg van de Landelijk Overleggroep Korsakov Onderzoek (LOKO)
plaats. Dit overleg is een initiatief van het Korsakov Kenniscentrum (KKC). In het eerste overleg werd
geïnventariseerd welke behoeften er zijn om als organisaties meer samen te werken in het initiëren en
uitvoeren van onderzoek binnen de Korsakov doelgroep. Vanuit Atlant namen Ineke Gerridzen (senior
onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde), Wiltine Moerman (promovenda en psycholoog),
Annemiek Otten en Yvonne Zwaagstra (beiden onderzoeksbegeleider/praktijkonderzoe ker) deel.
De Werken Is Leren (WIL) bijeenkomsten worden al langere tijd georganiseerd voor medewerkers
werkzaam met de Huntington en Korsakov doelgroepen. In 2020 zijn deze bijeenkomsten ook gestart voor
de medewerkers van de PG doelgroep. Bij de CPV doelgroep is een werkgroep opgestart om deze
bijeenkomsten in 2021 ook voor de betrokken medewerkers te organiseren.
In 2020 is uitgezocht of de intern ontwikkelde en georganiseerde workshops Evidence Based Practice
(Introductie EBP, Zoeken van Kennis op het internet, Samen lezen voor betere zorg en Verdieping EBP) en
de WIL bijeenkomsten geaccrediteerd kunnen worden door de beroepsvereniging V&VN. De eerste
aanvragen hiervoor zijn inmiddels gedaan.

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 1 bieden we een overzicht van onze
publicaties en presentaties en WIL bijeenkomsten.
Kennisavond Onderzoek bij mensen met dementie
Vanwege overgrote belangstelling voor de eerste kennisavond in september 2019 vond op donderdag 5
maart 2020 een nieuwe editie plaats van de kennisavond Onderzoek bij mensen met dementie. Bij Atlant
liepen meerdere onderzoeken naar mensen met dementie zoals 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 cog nitie en
kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Via zogenaamde pitches namen zes interne en externe
onderzoekers de aanwezige familieleden, vrijwilligers en medewerkers mee in het hoe en waarom van
verschillende onderzoeken bij Atlant bij mensen met dementie. Aansluitend legde hoofdspreker prof. dr.
Erik Scherder uit wat het effect is van een verrijkte omgeving op onze hersenen en wat dit betekent voor
mensen met dementie. Na afloop was er ruimte om met de verschillende onderzoekers in gesprek te gaan
over hun onderzoek via posterpresentaties van de onderzoeken.
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Mini-symposium en promotie Ineke Gerridzen
Op woensdag 11 maart vond de promotieplechtigheid plaats van Ineke Gerridzen, specialist
ouderengeneeskunde. Zij heeft haar proefschrift ‘Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and
awareness in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in
nursing homes’ in het openbaar verdedigd. In 2014 is zij samen met Atlant en de afdeling
Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van VUmc onder begeleiding van prof. dr. Cees Hertogh
gestart met de KORSAKOV-studie.
Het betrof een beschrijvend onderzoek naar de kenmerken en het functioneren van mensen met het
syndroom van Korsakov die in het verpleeghuis verblijven en richtte zich specifiek op het voorkomen van
probleemgedrag en ziekte-inzicht, en de onderlinge verbanden bij deze groep mensen. Aan dit onderzoek
hebben diverse zorgorganisaties die betrokken zijn bij het Korsakov Kenniscentrum deelgenomen,
waaronder Atlant. Voorafgaand aan de promotieplechtigheid werd een minisymposium ‘Korsakov op de
kaart’ gehouden.
NKOP webinars
In oktober en november 2020 heeft het Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP) vier
interessante webinars aangeboden in plaats van het jaarlijkse symposium.
Leon Botter (promovendus en GZ-psycholoog) heeft samen met collega`s van Mondriaan (GGZ-instelling
in Limburg) een webinar verzorgd over persoonlijkheidsproblematiek in het verpleeghuis.
Kennisproeverij
Op dinsdag 24 november 2020 hebben we de Kennisproeverij Light georganiseerd met daarin de uitreiking
van de Gouden Loep voor het beste onderzoek en de Gouden Lamp voor de beste innovatie/verbeteridee.
We bieden veel ruimte voor onderzoek en innovatie waardoor we veel kennis in huis hebben. Dit wilden we
graag met elkaar delen en de onderzoekers en innovators in het zonnetje zetten. De onderzoeken en
innovaties werden kort inhoudelijk toegelicht en voor elke genomineerde was er een persoonlijk filmpje
met warme woorden van een collega.
Een jury heeft alle aanmeldingen vooraf doorgenomen en per categorie een Top 3 bepaald. Uit deze Top 3
werd de uiteindelijke winnaar per categorie bekend gemaakt. De jury bestond uit Heleen Griffioen
(bestuurder a.i.), Hans Jonkman (voorzitter Centrale Cliëntenraad), Suzanne Blokker (manager wonen zorg
welzijn en voorzitter WOC), Angela Prins (promovenda en winnaar Gouden Loep 2019) en Jonieke
Bredewold (HBO-V en winnaar Gouden Lamp 2019). De Gouden Loep ging dit jaar naar Alice Klopman
(verpleegkundige) voor het onderzoek naar Persoonlijke Hoofdkussens, de Gouden Lamp werd uitgereikt
aan Susanne Tavares Mauricio met haar innovatie “de dansavond”.
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RUIMTE OM OP VERHAAL TE KOMEN | Tom
‘Een fascinerende tijd’
Wilma Engelman

Tom Stor is specialist ouderengeneeskunde bij Marken Haven en lid van
de coronawerkgroep.

“Een fascinerende tijd”
“In de hoedanigheid van specialist ouderengeneeskunde zat ik al langere tijd in de werkgroep Hygiëne en
Infectiepreventie. Zo kwam ik in het voorjaar in de coronawerkgroep terecht. In het begin was iedereen
nerveus. We wisten niet wat er op ons afkwam. Er was veel onduidelijkheid en de richtlijnen werden vaak
aangepast. Daar kwam bij dat we aanvankelijk nauwelijks testen tot onze beschikking hadden en dat het
een enorm gedoe was om aan persoonlijke beschermingsmiddelen te komen. Al die zaken maakten die
eerste tijd heel intensief.
Als behandelaar werd ik geacht niet te vaak op de corona-afdelingen te zijn. Mijn rol was vooral die van
regelen en meedenken. Ik stond dus min of meer aan de zijlijn, terwijl het drama zich voor mijn ogen
voltrok. In de werkgroep hoorde ik de verhalen. Dat was bijna surrealistisch.
Je leert veel van zo’n periode. Hoewel het iets onmenselijks heeft om bewoners te verhuizen en af te
zonderen, hadden we achteraf toch eerder moeten overgaan op een ‘commandostructuur’ met cohorten.
Ook liet deze periode zien hoe moeilijk communiceren is. Mensen krijgen van allerlei kanten informatie.
Zie daar maar eens in door te dringen. Het was worstelen, ook voor ons.
Fascinerend vond ik het om de impact van deze pandemie op de hele organisatie te zien. Je krijgt allemaal
een soort kick van zo’n crisissituatie, je draait op adrenaline. Ik ben echt onder de indruk van de inzet van
iedereen, op alle niveaus.”
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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 was tot en met half juli 2020
Thijs Houtappels. Vanaf half juli 2020 tot 1 februari 2021 was Heleen Griffioen de interim bestuurder van
Atlant. De bestuurder is integraal verantwoordelijk statutair bestuurder. De bestuurder is voorzitter van
het managementteam (MT) en neemt de besluiten. Het MT bestond verder uit de directeur wonen zorg
welzijn, de directeur bedrijfsvoering, de directeur behandeling en begeleiding en de bestuurssecretaris. Zij
adviseren bestuurder. 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 en de raad van toezicht

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. Eind 2020 hebben de cliëntenraden overeenkomstig de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) nieuwe medezeggenschapsregelingen en
huishoudelijke reglementen van zowel de Centrale Cliëntenraad en Lokale Cliëntenraden vastgesteld. In
2020 is ook met een vertegenwoordiging van verpleegkundigen verder gewerkt aan het instellen van een
verpleegkundige adviesraad (VAR).
Raad van toezicht
De raad van toezicht vormt het maatschappelijk verantwoordingskader van onze organisatie. 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 zijn Toezichtvisie. Het verslag van de raad van toezicht over 2020 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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RUIMTE OM OP VERHAAL TE KOMEN | Thea
‘Ik hoop zoiets nooit weer
mee te maken’

Thea Staal werkt als Helpende+ op de locatie Heemhof. Haar afdeling
(Crocus) werd tijdens de eerste golf zwaar getroffen door het coronavirus.

“Ik hoop zoiets nooit weer mee te maken”
“Onze kant – Noord – was de meest getroffen afdeling. De ene bewoner na de andere overleed aan corona.
Stierf iemand, dan ging het zuurstofapparaat meteen weer door naar de volgende. Het gaf me een groot
gevoel van machteloosheid. Je kunt niets doen. Alleen bij hen zijn en eventueel een muziekje opzetten.
Als ik naar mijn werk reed, dacht ik: wie zou er nu weer zijn overleden? Natuurlijk zijn onze bewoners op
leeftijd, je weet dat ze een keer gaan. Maar dat dat op zó’n manier moet gebeuren, dat gun je hun niet.
Soms duurde het lijden te lang en raakte hun keel opgezet, heel naar. Ook verdrietig was het dat de familie
niet bij hen mocht zijn, en dat we overledenen niet naar buiten mochten begeleiden.
Je werk doen kun je in zo’n situatie alleen met je verstand op nul. Wat ons er daarnaast doorheen heeft
gesleept, is het teamgevoel. Als collega’s waren we er echt voor elkaar. Ik ben trots op ons team. We zijn
nu allemaal wel moe. En ik slaap slecht, ook dat is nog de nasleep van de eerste golf.
Ik werk al bijna twintig jaar in de zorg, sinds 2012 bij Atlant. Werken in de PG past goed bij mij. Het is
afwisselend en uitdagend. Het is fijn als bewoners en hun familie blij zijn met de zorg die we bieden. Maar
het afgelopen jaar was zwaar en zou ik niet graag overdoen.”
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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 verhogen de
inzetbaarheid naar 94 %. We willen dat onze medewerkerstevredenheid stijgt naar een 7,8 of hoger.
Wij geloven erin dat inzetbaarheid verhogen meer effect heeft dan denken vanuit het verlagen van het
verzuim. De inzetbaarheid van medewerkers wordt natuurlijk beïnvloed door verzuim, maar evengoed
door hun werkplezier, ruimte geven en de mate waarin zij betekenis kunnen geven aan hun werk. Daarom
spreken wij steeds meer over inzetbaarheid en gaan we het percentage van inzetbaarheid rapp orteren.

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.
Arbo
In 2020 zijn er 20 werkplekonderzoeken uitgevoerd (zowel in de zorg als voor de ondersteunende
diensten). De voorgenomen jaarlijkse exercitie “Check je werkplek”, waarin de preventiemedewerker
actief langs de locaties gaat, heeft dit jaar als gevolg van Corona niet plaatsgevonden. Verder zijn er 11
trainingen in het kader van “training on the job” gegeven aan de verschillende locaties. De trainingen
waren gericht op praktische adviezen en oplossingen voor concrete vraagstukken op het vlak van fysieke
(over)belasting. Daarnaast is er een basistraining voor beginnende ergo coaches georganiseerd, zijn er 2
herhaaltrainingen voor ergo coaches aangeboden en 2 algemene trainingen fysieke belasting voor
medewerkers in de zorg.
Mobiliteit
In 2020 zijn 60 medewerkers in contact geweest met het mobiliteitscentrum. De begeleiding vond plaats
bij boventalligheidssituaties (5%), re-integratie (18%) en loopbaanontwikkelingsvraagstukken (77%). Van
deze 60 trajecten zijn 28 trajecten in 2020 afgerond. Hiervan zijn 9 medewerkers binnen Atlant
aangenomen in andere functies en 9 medewerkers hebben een functie buiten de organisatie geaccepteerd.
2 medewerkers zijn uitgestroomd zonder een nieuwe baan te vinden. De overige medewerkers konden na
afloop zelfstandig verder binnen hun eigen functie.
Falke & Verbaan trainingen
Ook in 2020 hebben wij voor (nieuwe) leidinggevenden, coördinatoren 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.
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Intervisie leidinggevenden
In 2020 zijn we voor de managers van de zorglocaties begonnen met intervisie op het gebied van
inzetbaarheid. Leren van elkaar door het bespreken van casussen en het juiste gesprek aangaan. Eén van
de belangrijkste uitgangspunten van onze visie op inzetbaarheid is openheid. Dit bereiken we door over
inzetbaarheid te blijven praten en te leren van elkaar. Inzetbaarheid door verbinding. Onze managers
kunnen daarvoor ondersteuning krijgen van een verzuimcoach.
Uitbreiding providerboog
Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met nieuwe partijen om onze providerboog uit te breiden met
diensten op het gebied van preventie. Met als doel om medewerkers nog beter te kunnen begeleiden op
het gebied van vitaliteit, een gezonde leefstijl en een optimale totaalbalans.
Inzetbaarheids- en verzuimpercentage
Het voortschrijdend verzuim in de VVT-branche over het jaar 2020 was 8,03% en binnen Atlant 7,81%. Dit
is een verhoging van 1,27% ten opzichte van 2019, maar lager dan dat van de b ranche. De
meldingsfrequentie in 2020 was 0,90. Dit zijn het aantal ziekmeldingen gedeeld door het aantal
medewerkers.
Het % nul verzuim (dit percentage gaat over de medewerkers zonder verzuimmeldingen die volledig
inzetbaar waren) in 2020 was 48,01% . Dit is een lichte stijging van 0,90 procent ten opzichte van 2019.

9.2

Visie op leren en ontwikkelen

Naast leren staat jezelf ontwikkelen hoog in het vaandel binnen Atlant. Om dit te kunnen realiseren en
faciliteren vindt een medewerker in het Leerplein (leer managementsysteem van Atlant) een breed scala
aan (leer)interventies. Dit kunnen workshops, trainingen, refereerbijeenkomsten, intervisie, e -learning
modules et cetera zijn.
Binnen dit breed scala aan (leer)interventies staat de praktijk altijd centraal. Want werken zien we als een
vorm van leren en ontwikkelen, waarin je nieuwsgierig kunt zijn naar hoe je jezelf in het werk kunt
verbeteren en ontwikkelen. Hierin hanteren we principes die het werken en leren en ontwikkelen effectief
met elkaar verbinden: leren doe je door te doen, je bent eigenaar van je eigen leren, je leert van en met
elkaar, je werkplek is de beste leerplek, versterken van talenten, leren en vernieuwen zijn onderdeel van je
werk, alles wat je aandacht geeft, groeit.
Werken en leren is onlosmakelijk met elkaar verbonden en gaat binnen Atlant dus hand-in-hand. Als
uitgangspunt binnen het leren en ontwikkelen kiezen wij de volgende principes t.a.v. (werkplek) leren,
waarin men:
o 70% leert door te werken;
o 20% leert door samen te werken en door anderen;
o 10% leert door het volgen van geplande leerinterventies.
Dit betekent dat we de dagelijkse werkomgeving willen inrichten als een uitdagende, interessante en
krachtige leeromgeving. Collega’s, deskundigen, managers en anderen hebben hierin e en belangrijk
educatieve functie.
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In november 2020 zijn we gestart met het proces voor het herzien en door ontwikkelen van onze visie op
leren en ontwikkelen, waarin we nog meer de nadruk leggen op o.a. werkplekleren. De herziene visie zal in
2021 geïmplementeerd worden.

9.3

Leren in de praktijk

BBL-opleiding
Medewerkers en stagiaires die middels de beroepspraktijkvorming bij Atlant opgeleid worden tot
vakbekwame zorgverleners, zijn een belangrijk onderdeel van onze organisatie. In 2020 volgden 159
medewerkers een opleiding in het mbo of hbo BBL/deeltijd (werken en leren). De opleidingsduur varieert
van één tot vier jaar. Van deze medewerkers hebben 38 in dat jaar het diploma in ontvangst genomen.
Bijna allemaal hebben zij na het behalen van het diploma een dienstverband bij Atlant aanvaard. Helaas
hebben ook 32 medewerkers voortijdig de opleiding gestaakt, om zeer diverse redenen. Naast de werk -enleren variant biedt Atlant ook stageplaatse aan studenten die de BOL-route volgen (leren-werken). 176
stagiaires heeft Atlant in 2020 begeleid 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 afstudeer- of onderzoeksstage bij Atlant hebben voltooid. Van alle stagiairs zijn
er 42 die de stage voortijdig hebben afgebroken, een groot deel op eigen verzoek, voornamelijk door de
uitbraak van Covid-19 in het eerste kwartaal van 2020, een ander deel op verzoek van Atlant.
Pilot leren in de groep
Op 11 mei 2020 is er met de pilot Leren in een groep gestart. De twee locaties van Atlant die meedoen zijn
Koningin Wilhelmina (KSW) en De Loohof (3e etage). Er zijn 14 leerlingen gestart die de combinatie
opleiding Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg niveau 3 volgen. Bij het leren in een groep staat
het leren van en met elkaar centraal. De leerlingen leren van de collega’s, van elkaar en uiteraard van de
bewoners. Er is een projectgroep en een werkgroep samengesteld om deze nieuwe variant van opleiden zo
goed mogelijk vorm te geven. De leerlingen draaien in het rooster mee en zijn altijd gekoppeld aan een
begeleider van het team. Zij hebben een vaste lesdag binnen het TOP College en een vaste m iddag (1x.per
14 dagen) waar ook een gezamenlijk leermoment intern binnen Atlant wordt georganiseerd. Deze wor dt
gevuld met evaluaties, themabesprekingen, workshops, klinische lessen, e.d. Na anderhalf jaar zal er een
wisseling zijn, dit houdt in dat de studenten van De Loohof naar Koningin Wilhelmina gaan en vice versa.
Het TOP College, gestart in 2017, waarin Atlant in co-creatie met ’s Heeren Loo en Aventus praktijk
gestuurd leren heeft opgezet, is in 2020 nog verder gegroeid. Ondertussen zijn er drie lesdagen in de week
gevuld met +/- 100 BBL-leerlingen vanuit Atlant, ’s Heeren Loo, de leerlingen 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) en nog drie
andere zorgorganisaties.
Project Kleurrijk Zorgen
Sinds juli 2020 neemt Atlant deel aan het project Kleurrijk Zorgen. Kleurrijk zorgen is een project om
mensen met een migratie-achtergrond richting de arbeidsmarkt te begeleiden. Een actieve groep mensen
vanuit verschillende organisaties zijn hiermee aan de slag gegaan, waaronder de gemeente, Variis,
Zorggroep Apeldoorn, Lucrato en Aventus. Atlant heeft zich hier ook bij aangesloten, samen met een
andere zorginstellingen Klein Geluk, Riwis en Talma Borgh. Het doel van het project is om mensen met een
migratie-achtergrond en een afstand tot de arbeidsmarkt, bij gebleken geschiktheid, naar een BBL opleiding binnen de deelnemende organisaties te begeleiden. Dit zou een enorme boost kunnen
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betekenen voor het aantal medewerkers in de zorg met een niet-westerse migratieachtergrond, waarnaast
er ook meer bekendheid komt bij migranten over de zorgsector en het zorgen voor langdurig zieke
mensen.
EVV-pilot ontwikkeltraject
Op 15 september 2020 was de eerste bijeenkomst
van het door Atlant zelf ontwikkelde EVV-pilot
ontwikkeltraject. In totaal volgen 32 medewerkers
dit traject tot EVV-er. Het EVV-Ontwikkeltraject is
opgezet vanuit, en passend bij, de visie van Atlant.
Tijdens het traject staat leren in de praktijk voorop.
De EVV-er in opleiding wordt tijdens dit traject
gestimuleerd en verleid om te reflecteren, leren en
verbeteren en bij dagelijkse dilemma’s telkens weer
terug te keren naar het centraal stellen van de
behoefte van onze bewoners. Doordat het traject
ook is vormgegeven vanuit praktijk gestuurd leren,
stippelt de EVV-er in opleiding een leerroute uit in
de praktijk en op basis van zijn leervragen. Mede
doordat het een pilot is, is er een klankbordgroep
opgesteld, waarin managers, bestaande uit EVV-ers,
een lid van de Ondernemingsraad en medewerkers
van team Leren en Ontwikkelen samen het
ontwikkelproces tussentijds evalueren en zo nodig bijsturen.

Het EVV-ontwikkeltraject bestaat uit zeven thema’s welke gebaseerd zijn op de CanMeds rollen, dit zijn:
- De zorgverlener
- De communicator
- De organisator
- De samenwerkingspartner
- De gezondheidsbevorderaar
- De kwaliteitsbevorderaar
Elk thema dient de EVV-er i.o. af te sluiten met een voldoende op de vastgestelde proeve van
bekwaamheid.

9.4 Samenwerkingen
Op 20 oktober 2020 ondertekenden Atlant en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB) een samenwerkingsovereenkomst voor het stimuleren van een goede leeromgeving binnen de zorg.
Samen met SBB versterken we actief het leerklimaat voor mbo-studenten, delen we kennis,
professionaliseren we de begeleiding en borgen we de kwaliteit. Met deze samenwerkingsovereenkomst
hebben wij met elkaar een grote invloed op de kwaliteit van stages en leerbanen binnen de zorg, oftewel
wij mogen trots zijn op de manier waarop wij onze toekomstige collega’s opleiden en begeleiden. Wij zijn
de enige organisatie in onze regio die dit samenwerkingsverband met SBB heeft.
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9.5

Strategische personeelsplanning

In 2020 hebben wij per doelgroep een strategische personeelsplanning gemaakt. Hierbij sluiten wij aan op
de interne- en externe ontwikkelingen en anticiperen we daarop. In de strategische personeelsplanningen
per doelgroep is een kwantitatieve en kwalitatieve analyse gemaakt van het personeelsbestand. De
uitkomsten zijn doorgerekend en gepresenteerd aan de Raad van Toezicht. Samen met de plannen die
voortkomen uit de kaderbrief, biedt dit ons zicht op onze doelstellingen voor voldoende gekwalificeerd
personeel.

9.6 Roosteren
In 2020 is met het project “planning 2.0” een vervolg gegeven aan het roosterproject dat in 2019 was
afgerond na de implementatie van het nieuwe roosterpakket en –proces. Doel van dit vervolgproject is een
(betere) balans te vinden tussen de leefwensen van onze cliënten en gezonde en betrouwbare, eerlijke
roosters voor onze medewerkers, met behoud van een efficiënte bedrijfsvoering. Het afgelopen jaar zijn
de nodige voorbereidende stappen gezet met bijzondere aandacht voor zorgvuldigheid en het creëren van
draagvlak. Het inzicht in capaciteitsplanningsvraagstukken is sterk toegenomen. Er is door managers,
planners en zorgmedewerkers samengewerkt om het roosterproces te hernieuwen. Het project zal
doorlopen in 2021.
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9.7

Werving personeel

Vanwege Corona hebben we met 13 andere zorginstellingen uit de regio de
krachten gebundeld en zijn we een gezamenlijke campagne gestart. Voor
aanmelding werd verwezen naar het landelijke initiatief “Extra handen voor d e
zorg". Atlant heeft hierdoor tien verpleegkundigen en vier verzorgenden tijdelijk
kunnen inzetten.

In juni is Atlant gestart met een arbeidsmarktcampagne met als doel nieuwe
VIG ‘ers, Verpleegkundigen en HBO-V ‘ers aan te trekken en een stevige positie als
aantrekkelijke werkgever in de regio Gelderland te laten zien. De campagne heeft
twee maanden gelopen en was vooral digitaal. Deze campagne heeft 5 nieuwe
VIG’ers en 4 nieuwe verpleegkundigen opgeleverd.

Op 13 november 2020 werd het digitale evenement
“Retourticket naar de zorg” georganiseerd met vier andere
zorginstellingen uit de regio. Hier hebben in totaal 35
zorgprofessionals aan deelgenomen en zijn 12 mensen weer
terug de zorg ingegaan, waarvan 2 bij Atlant.

In het najaar hebben we opnieuw een
arbeidsmarktcampagne gedraaid in de regio
Gelderland en een deel van Overijssel. Die
draaide om de Atlant Drive-in. Zaterdag 21
november 2020 hebben we de Atlant Drive-in
‘Welke baan past bij jou’ georganiseerd. Hier
ontvingen mensen coronaproof informatie over
werken bij Atlant en de diverse doelgroepen.
Hieruit hebben wij drie nieuwe
zorgmedewerkers aan ons weten te binden.
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In totaal hebben we in 2020, 238 nieuwe medewerkers geworven
waarvan 64 zorgprofessionals middels de campagnes en
(coronaproof) evenementen. Daarnaast hebben we Atlant – ook in
coronatijd – op de kaart gezet als een creatieve, vooruitstrevende
werkgever.

9.8 Jaargesprek
In 2020 is nagedacht over de diverse experimenten met betrekking tot jaargesprekken, in de lijn van de
visie en het zo optimaal mogelijk willen faciliteren van onze leidinggevenden. Het onderdeel
jaargesprekken wordt verder uitgewerkt in het grotere geheel van een gesprekscyclus, met hierin
meerdere tools en mogelijkheden om gericht teams en leidinggevenden te kunnen ondersteunen.

9.9 Medewerkeronderzoek
We hebben in 2020 geen medewerkeronderzoek gehouden. We zijn wel in januari 2020, op ‘de dag van het
werkplezier in de zorg’, in gesprek gegaan met onze medewerkers door naar de locaties toe te gaan. Hoe
denken onze medewerkers over thema’s als leren en ontwikkelen, vitaliteit, werk-privébalans, erkenning
en waardering, roosteren en onze arbeidsvoorwaarden? Wat hebben onze medewerkers nodig en wat
kunnen we samendoen om het werk nóg plezieriger te maken.

9.10 Vrijwilligers
Het jaar 2020 ging van start met 760 actieve vrijwilligers. Meteen in januari hebben we voor vrijwilligers en
voor mantelzorgers VIP dagen georganiseerd. Een dag om de informele inzet te waarderen door het
aanbieden van een lunchbuffet. Vervolgens zijn er vier verschillende workshops gegeven met praktische
informatie waarmee de vrijwilliger en of de mantelzorger morgen zelf aan de slag kan als hij /zij op bezoek
komt. Deze dagen werden als zeer waardevol ervaren door de deelnemers.
In maart heeft Atlant zich geconformeerd aan de door de regering opgelegde sluiting van verpleeghuizen
voor bezoek en vrijwilligers. Tijdens deze eerste golf van de coronapandemie kwamen er via de knop “Ik
wil helpen” op de website aanmeldingen voor informele inzet. Dit bestond uit mensen die zich tijdelijk in
konden zetten omdat hun reguliere werk niet mogelijk was. Deze nieuwe tijdelijke vrijwilligers zijn ingezet
op het beeldbellen en op de portiers-functie bij locaties zonder receptie. En er was aanbod van mensen die
kaarten wilde maken voor bewoners en optredens die buiten konden plaatsvinden. Daarnaast werden er
spontaan aan bewoners en medewerkers bossen tulpen, chocola en gebak aangeboden.
Het contact met de vrijwilligers hebben we onderhouden door regelmatig berichten vanuit de organisatie
te delen met de vrijwilligers. Van mei t/m augustus hebben de vrijwilligers maandelijks een presentje thuis
ontvangen met daarbij een kaart met tekst tot steun. Vanuit de verschillende locaties zijn er kaarten van
bewoners verzonden aan de vrijwilligers. Vrijwilligers die in een sociaal isolement dreigden te geraken,
hebben we in contact gebracht met collega vrijwilligers zodat er regelmatig even met elkaar gesproken
kon worden.
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In oktober kregen we te maken met de tweede golf. Vrijwilligers werden tot het institutioneel huishouden
gerekend en kunnen dus -mits alle coronaregels in acht worden genomen- weer meedraaien.
Vrijwilligers, die kwetsbaar zijn, haken af.
Anderzijds staan er ook mensen te popelen om aan de slag te gaan (al dan niet via re-integratie bureaus).
We willen natuurlijk het liefst eerst onze vaste vrijwilligers aan het werk zetten. Daar waar dat niet kan,
wordt er gekeken of we de nieuwe vrijwilliger aan ons kunnen binden. In de loop van het afgel open jaar zijn
we van 760 naar 600 vrijwilligers gegaan, mede door het virus en door de beperkende maatregelen. Naar
aanleiding daarvan is gebleken dat communicatie naar de vrijwilliger nog meer aandacht verdient.
Komend jaar gaan we met vrijwilligers nadenken over wat per vrijwilligerstaak noodzakelijke informatie is.
Wij zijn begonnen om zelf een nieuwsbrief met de belangrijkste zaken voor vrijwilligers te delen.
Tijdens de tweede golf waren er ook andere ontwikkelingen.
Op de dag van de vrijwilligers, 7 december, hebben we onze mensen met een hart van chocolade, een hart
onder de riem gestoken. En we hebben onze vrijwilligers gestimuleerd om ’te digitaliseren’, door hen net
als de medewerkers digitaal een Kerstpakket te laten kiezen.
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RUIMTE OM OP VERHAAL TE KOMEN | John
‘De sfeer in ons team heeft
ons erdoorheen gesleept’

John Hafkamp is facilitair medewerker en werkt zowel in het magazijn als
bij de vervoersdienst van Atlant. Daarnaast is hij lid van de ondernemingsraad.

“De sfeer in ons team heeft ons erdoorheen gesleept”
“Met de komst van COVID-19 kwamen we bij het magazijn en de vervoersdienst in een regelrechte chaos
terecht. We wisten niet wat het voor virus was en wat we wel en niet mochten. We hadden nauwelijks
informatie en geen protocollen. Maar we kwamen wél op acht verschillende locaties. In de eerste tijd
kwam het voor dat we onbeschermd een corona-afdeling op moesten. Dat gaf onzekerheid en paniek.
Kunnen we besmet raken? Moet ik thuis meteen onder de douche? We moeten met spoed de kamer van
een aan corona overleden bewoner ontruimen, maar die is nog niet ontsmet, wat moeten we nu doen? Het
was enorm zoeken en wachten op duidelijke informatie.
Daar kwam bij dat we soms van verschillende kanten opdrachten kregen die tegenstrijdig met elkaar
waren. Heel verwarrend. De coördinatie ontbrak. Later werd Adri Mol ons aanspreekpunt, dat was fijn.
Het was een tijd van rennen en vliegen, lange werkdagen en veel chaos. Achteraf denk je: hoe hebben we
dat kunnen volhouden? Het is vooral de goede sfeer in ons team die ons erdoorheen heeft gesleept. Ook
de waardering van Atlant in de vorm van ‘vrijdag-cadeautjes’ deed ons goed. Leerpunten voor een
volgende keer zijn: korte lijnen met een vast aanspreekpunt, en wat meer aandacht van leidinggevenden.
Alleen al een vraag als ‘Hoe gaat het met je?’ maakt een groot verschil.”
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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
Het verder optimaliseren van het In- en doorstroomproces van de cliënten verbetert de toegang van de
zorg. Een reden hiervoor was het feit dat landelijk de wachtlijsten oplopen en er meer crisisaanbod is. Door
de coronacrisis heeft de optimalisatie doorgang gevonden in een afgeslankte vorm. In 2021 krijgt het een
vervolg. Atlant bemant per 2020 met Zorggroep Apeldoorn e.o. en Gelre Ziekenhuizen het Crisis
Coördinatiepunt Apeldoorn (CCPA). CCPA is het regionale crisisloket voor verwijzers (huisartsen uit regio
Apeldoorn, artsen van de huisartsenpost en de Spoedeisende hulp) die op zoek zijn naar een beschikbare
zorgplek voor cliënten, waarbij er een noodzaak is van 24-uurs zorg.

10.2 Een nieuw (t)huis
Vanuit de plannen die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld voor nieuwbouw en verbouw hebben
we in 2020 concrete stappen gezet met het realiseren van onze vastgoed strategie. Daarbij heeft de
landelijke stikstofdiscussie wel tot een vertraging van een half jaar geleid.
Marken Haven
We hebben samen met de architect een nieuw gebouw ontworpen voor onze tachtig bewoners die
chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg nodig hebben en twintig bewoners met het syndroom van
Korsakov. Het gebouw biedt ook plaats aan de afdeling Passage waarin we tijdelijk beschermde bewoning
bieden aan bewoners binnen onze doelgroepen. In 2020 hebben we de Business case definitief kunnen
opstellen en is vlak voor de zomer de aanneemovereenkomst getekend met WAM&Van Duuren
Bouwgroep.
We zijn er trots op dat we op heel veel onderdelen aan het programma van eisen op het gebied van zorg
kunnen blijven voldoen en tegelijkertijd een duurzaam gebouw kunnen realiseren. Een van de
belangrijkste wensen van bewoners en medewerkers was en is een eigen balkon of buiten ruimte voor
iedere individuele bewoner.
Het vergunningentraject is doorlopen en de bouwvoorbereidingen zijn rondom de kerst 2020 gestart. Als
alles volgens planning verloopt zal de oplevering van het pand en de inhuizing van onze bewoners voor de
zomer van 2022 zijn afgerond.
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Het Immendaal
Het nieuwe Immendaal biedt na de nieuwbouw plaats aan tachtig bewoners, PG-verpleeghuiszorg. 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 groene omgeving doordat het gebouw enkellaags wordt, met
groene dakbedekking en veel ruimte om het gebouw letterlijk en figuurlijk te verlaten.
In 2020 is het ontwerp afgerond en is het concept van de businesscase opgesteld. De uitdagingen op het
gebied van duurzaam (enkellaags) bouwen in een natuurlijke omgeving, met behoud van historisch
erfgoed, hebben ertoe geleid dat we nog geen definitieve integrale businesscase kunnen opstellen. Dat
betekent dat de planning opschuift. We verwachten in 2021 te kunnen starten met de renovati e en
uitbreiding.

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

Kwaliteitsverslag Atlant 2020
Pagina 51/61

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 Sprengenhof is het daarnaast noodzakelijk om ook de huiskamers op de eerste en
tweede verdieping uit te breiden. Ten gevolge van de coronacrisis is de planning verschoven. We gaan uit
van start bouw in het eerste kwartaal van 2021.

10.3 Zorgtechnologie
In 2020 heeft Atlant geen grootschalige vernieuwingen doorgevoerd op het gebied van Zorgtechnologie.
Geplande grootschalige vernieuwingen zijn in tijd doorgeschoven omdat deze vernieuwingen niet mogelijk
waren door Corona. Atlant heeft zich dan ook vooral gefocust op het huidige gebruik van Zorgtechnologie.
Daar waar in het verleden veel aandacht is geweest voor technologische innovatie, heeft Atlant in het jaar
2020 tijd en aandacht geschonken aan sociale innovatie. Vragen als: worden medewerkers op een juiste
manier ondersteund bij het gebruik van Zorgtechnologie? Op welke manier willen wij Zorgtechnologie
gebruiken binnen Atlant? Wat doet dit voor de privacy van bewoners? etc. zijn in 2020 vaak de revue
gepasseerd. Ook het komende jaar wil Atlant, naast technologische innovatie, juist ook aan deze punten
aandacht schenken.
Atlant heeft tevens de inzet van sociale robots uitgebreid. 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.

10.4 Elektronische toedienregistratie
We gebruiken voor medicijntoediening aan onze bewoners een elektronische toedienregistratie module
(eTDR). Hiermee hebben we de stap gezet van papieren naar digitale registrat ie. Onze zorgmedewerkers
gebruiken het systeem graag omdat het overzicht geeft en hun werk ondersteunt, waardoor de kwaliteit
toeneemt. Na het invoeren van gebruik van eTDR bij onze bewoners met een ZZP inclusief behandeling,
gebruiken we het elektronisch toediensysteem nu ook bij alle bewoners die exclusief behandeling bij
Atlant wonen (en dus nog hun eigen huisarts hebben). Hiermee is de implementatie bijna afgerond.

10.5 Duurzame samenwerkingen
Kennisdelen en samenwerken is van belang. We doen dit door aangesloten te zijn bij kennisnetwerken en
voortdurend de samenwerking met leveranciers te zoeken om hun expertise te gebruiken in onze
verduurzamingsambitie.
Om circulariteit een plek binnen de organisatie te geven hebben twee medewerkers hiervoor een
workshop gevolgd. Daarnaast delen we kennis door het geven van presentaties binnen de
kennisnetwerken.
We werken samen met de hovenier aan co2 reductie in ons tuinonderhoud. Door het inzetten van
elektrische machines en natuurlijke bestrijdingsmiddelen is dit gerealiseerd.
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Daarnaast is de samenwerking met de wasserij uitgebreid door een gedeelte van de werkzaamheden van
de Linnenkamer uit te besteden. En zijn we een nieuwe duurzame samenwerking aangegaan met een
leverancier voor plaagdierbestrijding.
In 2020 hebben we tevens Milieuthermometer certificaat Zilver ontvangen voor de locaties Heemhof,
Markenhof, Sprengenhof, Berghorst en De Loohof. Dit als resultaat van de ondertekening Green Deal
Apeldoorn. Hierin werken we samen met de gemeente, de omgevingsdienst en zorginstellingen in de
omgeving met als doel het creëren van een duurzaam gezonde bedrijfsvoering.

10.6 Social intranet JAN
Wij maken 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.

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

Kwaliteitsverslag Atlant 2020
Pagina 53/61

RUIMTE OM OP VERHAAL TE KOMEN | Annelies
‘Goed dat Atlant zo proactief
was met het opzetten van een
teststraat’

Annelies Holterman is verpleegkundig kwaliteitscoach en helpt tests
afnemen in de coronateststraat van Atlant.

“Goed dat Atlant zo proactief was met het opzetten van een teststraat”
“Per 1 juli kreeg ik een aanstelling als verpleegkundig kwaliteitscoach bij Atlant, in het door corona zwaar
getroffen woonzorgcentrum Berghorst. Dat was een pittige start. Al vrij snel kregen mijn collega kwaliteitsverpleegkundigen en ik de vraag of we wilden helpen bij het testen van medewerkers op het
coronavirus. Daar heb ik me voor aangemeld. Ik vind het testen leuk om te doen en ik vind het ook heel
goed dat Atlant zo proactief was met het opzetten van een teststraat. Daarmee help je verspreiding van
het virus voorkomen én verkort je de duur van uitval van personeel bij lichte klachten.
In het begin gebeurde het testen kleinschalig en in een klein hokje. Het was roeien met de riemen die we
hadden. Daarna zijn we gaan verbeteren; daar kregen we van de organisatie ook de ruimte voor. Inmiddels
hebben we twee gescheiden ruimtes tot onze beschikking en is de teststraat veel uitgebreider. Naast
reguliere coronatests nemen we ook sneltests af. Aanspreekpunt en coördinator Nicole van der Wiel is
echt een topper.
Zo’n keel- en neuskweek is niet altijd even prettig. Bovendien gebeurt het testen niet anoniem, we testen
immers onze eigen collega’s. We zijn ons daarvan bewust en gaan er uiterst zorgvuldig mee om. Ik vind het
fijn dat ik zo mijn steentje kan bijdragen aan de zorg voor bewoners én voor elkaar.”
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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. 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 2020
hebben 185 mensen een waardering achtergelaten, met een gemiddeld cijfer van 8,4 en 92 procent van de
mensen beveelt Atlant aan. We reageren op elke waardering en bij cijfers lager dan een 6,5 (dit is in 2020
12 keer voorgekomen) of bij kritische feedback wordt direct een contactverzoek ingediend en ee n
verbeteractie uitgevoerd om de kwaliteit van zorg te verhogen. Het hoogste cijfer is een 10; dit werd het
afgelopen jaar maar liefst 17 keer gegeven.
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11.3 CareRate
CareRate is een applicatie om van onze bewoners te leren. Bewoners gaven complimenten die met de
teams gedeeld zijn. Ook zijn er leerpunten naar voren gekomen die door de teams omgezet zijn in
verbeterplannen. In 2020 is CareRate op een beperkt aantal locaties gebruikt. Op andere locaties ontbrak
de tijd om de applicatie te gebruiken.
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RUIMTE OM OP VERHAAL TE KOMEN | Gerben
‘Binnen een dag was het
geregeld’

Gerben ten Hove is al sinds 1999 medewerker bij het Dagactiviteitencentrum (DAC) van Atlant.

“Binnen een dag was het geregeld”
“Toen het dagactiviteitencentrum (DAC) in maart 2020 dichtging, stonden we voor een grote uitdaging.
Van de ene op de andere dag moesten we het DAC sluiten voor ongeveer honderd cliënten. Bovendien
verwachtten de commerciële bedrijven van ons dat we gewoon zouden leveren.
Gelukkig zijn we bij het DAC niet voor één gat te vangen. In overleg besloten we de rookruimtes in de
buurten om te bouwen tot kleine werkplaatsen voor ongeveer tien personen. Op deze manier konden de
cliënten toch een vorm van dagbesteding krijgen. Binnen een dag was dat voor elkaar.
Als medewerkers verdeelden we ons over de verschillende buurten. Ik bleef achter om werk binnen te
halen. Daarnaast reed ik als een soort buschauffeur rond om bestellingen langs te brengen. Het
binnenhalen van werk werd al snel best lastig, omdat ook een deel van de bedrijven waar we mee werken
stilviel. Gelukkig dacht onze grootste leverancier, waar we al jaren voor werken en een heel goed contact
mee hebben, gelijk mee en kregen we andere werkzaamheden aangeboden. Op die manier hebben we de
periode tot augustus goed kunnen overbruggen.
De nieuwe situatie bracht ons ook nieuwe inzichten. Sommige cliënten bleken gebaat bij de
kleinschaligheid en rust van de werkplaatsen in de buurten. Leuk was ook dat er cliën ten bij kwamen zitten
die normaal niet naar het DAC gaan.”
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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.

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

Kwaliteitsverslag Atlant 2020
Pagina 60/61

Bijlage 1 Publicaties presentaties 2020
Publicaties in 2020
1. Wiltine G. Moerman – van den Brink, Loes van Aken, Els M. L. Verschuur,
Serge J. W. Walvoort, Yvonne C. M. Rensen, Jos I. M. Egger & Roy P. C. Kessels (2020): The
relationship between executive dysfunction and neuropsychiatric symptoms in patients with
Korsakoff’s syndrome. The Clinical Neuropsychologist. DOI: 10.1080/13854046.2020.1738554
2. Ineke J Gerridzen, Cees MPM Hertogh, Karlijn J Joling, Ruth B Veenhuizen, Els ML Verschuur, Tjeu
Janssen & Marja F Depla (2020). Caregivers' perspectives on good care for nursing homes residents
with Korsakoff syndrome. Nursing Ethics. 1-14
3. Angela J. Prins, Erik JA Scherder, Annemieke van Straten, Yvonne Zwaagstra, Maarten V Milders
(2020). Sensory stimulation for Nursing-home Residents: Systematic Review and Meta-Analysis of
its Effects on Sleep Quality and Rest-Activity Rhythm in Dementia. Dementia and Geriatric
Cognitive Disorders. DOI: 10.1159/000509433
4. Carlijn van der Eng & Laurien Hakvoort (2020). Muziektherapie bij het syndroom van Korsakov;
uitwerking van een micro-interventie. Tijdschrift voor Vaktherapie. 16 (1),24-30
5. Gerridzen, I. J. (2020). Nothing is wrong with me: Behavioural symptoms and awareness in people
with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in nursing homes. PhD
Thesis - Research VU Amsterdam
Presentaties in 2020; (poster)presentaties, workshops en onderwijs
1. Wetenschapsforum Korsakov van het Korsakov Kenniscentrum (KKC) 10 december: presentatie
over het onderzoek naar Covid 19 en Korsakov, Dr. Ineke Gerridzen, specialist
ouderengeneeskunde en senior onderzoeker
2. Webinar Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP) 10 december: presentatie
over persoonlijkheidsproblematiek in het verpleeghuis, Leon Botter, GZ-psycholoog en
promovendus
3. Mini-symposium Korsakov op de Kaart en promotieplechtigheid 11 maart, Dr. Ineke Gerridzen,
specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker
Minisymposium ‘Korsakov op de kaart’
Werken Is Leren bijeenkomsten
Binnen de specifieke doelgroepen Huntington en Korsakov kent Atlant een traditie van 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 2020 is ook de
PG doelgroep gestart met de WIL bijeenkomst. In 2020 vond door Corona helaas geen WIL bijeenkomsten
Korsakov plaats, was er één WIL bijeenkomst Huntington en twee WIL bijeenkomsten PG. We deelden
interactief kennis en ervaringen over de volgende onderwerpen:
WIL Huntington:
- Onderzoek Tessa (sociale robot) en ontwikkelingen zorgtechnologie
WIL PG:
- Onbegrepen gedrag bij dementie in de vorm van agressie; wat doet het met jou als
zorgmedewerker?
Pijn bij dementie; hoe herken je pijn bij dementie als (zorg )medewerker?
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