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2. Inleiding
Ook in 2021 blijkt kwaliteit, en daarmee ‘kwaliteit van leven’ geen vanzelfsprekendheid te zijn.
Opnieuw stonden veel zekerheden onder druk als gevolg van de COVID-19 pandemie en werden
de gevolgen daarvan gevoeld door de medewerkers, de bewoners en hun familie. Coronagerelateerd verzuim leidde daarnaast tot extra werkdruk. Dat maakte het extra complex om
invulling te geven aan het onderwerp kwaliteit en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Maar bij
het schrijven van dit kwaliteitsverslag blijkt dat er het afgelopen jaar toch ongelofelijk veel is
gebeurd en gedaan waar we trots op kunnen zijn.
We zijn trots op wat we in 2021 voor ‘onze’ bewoners hebben kunnen betekenen. Trots op de
enorme inzet en flexibiliteit van al onze medewerkers die zich iedere dag, direct of indirect,
hebben ingezet voor de zorg voor de bewoners. En die daarnaast ook hun bijdrage hebben
geleverd in het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. In dit kwaliteitsverslag vertellen we
graag wat we gedaan en bereikt hebben. Dat doen we eerst aan de hand van een aantal Atlantbrede ontwikkelingen. Daarnaast laten we graag (in de bijlage) de verschillende locaties aan het
woord, om per locatie de belangrijkste ontwikkelingen uit 2021 te benoemen.
Dit Kwaliteitsverslag is in stand gekomen in samenwerking met veel verschillende collega’s
binnen Atlant. Daarnaast is de inhoud afgestemd met de VVAR en zijn de OR, RvT en de
centrale cliëntenraad op de hoogte gesteld van dit verslag. Benieuwd wat onze plannen zijn
voor 2022? Deze zijn te vinden in onze Kaderbrief en ons Kwaliteitsplan voor 2022.
Peter Bosselaar
Bestuurder Atlant
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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’
Met een traditie van al meer dan 127 jaar is Atlant inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die
met 1469 medewerkers (951 fte) en 676 vrijwilligers op negen locaties binnen de gemeente
Apeldoorn in totaal ca 850 mensen 24 uur per dag ondersteunt.
Vijf van onze locaties bevinden zich in Apeldoorn, één in Ugchelen en drie in Beekbergen. De
locaties in Apeldoorn zijn wat grootschaliger en stedelijk van aard; de overige locaties zijn wat
kleinschaliger en meer landelijk gelegen.
De passie, ambitie en gedrevenheid in de medewerkers van de organisatie zijn belangrijke
randvoorwaarden om onze ambities te verwezenlijken. We ontwikkelen ons tot een
expertiseorganisatie voor specialistische langdurige zorg. Zorg voor kwetsbare mensen met een
ingewikkelde zorgvraag, vanwege meervoudige problematiek, waarbij we vaak complex gedrag
zien. Onze visie ‘ruimte geven’ vormt de leidraad in de zorg en ondersteuning die wij verlenen,
het ontwikkelen en delen van kennis en de besturing van de organisatie. Kortom, in de hele
manier van (samen)werken binnen Atlant en met zorg- en andere samenwerkingspartners.
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Persoonsgerichte zorg en
ondersteuning
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4. Persoonsgerichte zorg en
ondersteuning
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’
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt natuurlijk vooral vormgegeven op de
verschillende locaties. Lees in de bijlage op welke manier aandacht is gegeven aan
persoonsgerichte zorg en ondersteuning!
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5. Wonen en 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’
Inzet vrijwilligers
2021 was voor vrijwilligerswerk opnieuw een ingewikkeld jaar. Veel vrijwilligers zijn voorzichtig
weer aan het werk gegaan. Een grote groep vrijwilligers heeft er voor gekozen om nog niet te
starten omdat zij zelf een kwetsbare gezondheid hebben. Voor de groep die nu niet actief kan
zijn, is een financiële aanvraag gedaan bij de gemeente Apeldoorn. Zodat we deze vrijwilligers
één maal per maand kunnen uitnodigen voor een thema of activiteit. In deze bijeenkomsten
kunnen we kijken of zij nog terug willen en kunnen in de taak die zij hadden, of dat zij via deze
weg ander vrijwilligerswerk of invulling gaan ontdekken. Dit Traject heet Vrijwilligers voor
Vrijwilligers en is goedgekeurd door de gemeente.

2021 was het jaar van de vrijwilliger: ‘Mensen maken Nederland’ (met als thema Nieuwe
gedichten). In Apeldoorn hebben we samen met het netwerk ‘Mensen maken Apeldoorn’
invulling gegeven. Werven, ‘Durf te vragen’ en kennisboostweken waren onderdeel van het jaar
van de vrijwilliger. Werven via live contact was niet mogelijk dit afgelopen jaar, maar we hebben
nieuwe manieren gevonden om dit te doen. Namelijk door middel van een belpanel, of via een
Teamsmeeting met een organisatie waar kandidaat-vrijwilligers hun vragen aan konden stellen.
Dit jaar hebben we daarnaast meegedaan aan de Vrijwilligersroute. Door alle PR en acties voor
het jaar van de vrijwilliger zijn er wel nieuwe vrijwilligers binnengekomen, maar in 2021 was de
uitstroom van vrijwilligers groot.
VIDEO:
Oproep aan het begin
van 2021 vanuit het netwerk
om vrijwilligers te werven

VIDEO:
Terugblik van het netwerk op 2021
en de wensen van vrijwilligers
uit het netwerk voor 2022
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6. Kwalitatief veilige zorg en
ondersteuning
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’
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de meting van de indicatoren basisveiligheid
beschreven, de activiteiten van de verschillende themagroepen, de stand van zaken rondom het
project Mondzorg en de bevindingen uit de ISO audits.
Resultaten indicatoren basisveiligheid
In 2022 zijn in totaal 6 indicatoren basisveiligheid over 2021 gemeten en besproken in de
verschillende kwaliteitsteams en themagroepen, met het managementteam (MT), Raad van
Toezicht en de regiegroep. Daarnaast zijn de resultaten verspreid door de gehele organisatie
door middel van een mooie poster. De gemeten indicatoren waren: Decubitus, medicatiereview,
continentie, Advance Care Planning, medicatieveiligheid en aandacht voor eten en drinken. De
keuze voor de indicatoren is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende
themagroepen en de Centrale Cliëntenraad. Uit de resultaten bleek dat op bijna alle locaties van
Atlant bij meer dan 95% van de bewoners afspraken zijn gemaakt die betrekking hebben op
Advance Care Planning. Op een locatie lag dit percentage op de 92,5 procent. Op alle locaties
werden medicatiefouten in het team besproken. Gemiddeld bij 62,2% van de bewoners was
daarnaast voedselvoorkeuren vastgelegd of op een andere manier aandacht besteed aan eten
en drinken. Voor continentie lag dit percentage op 55,6%. Bij slechts 2,9% van de bewoners was
sprake van decubitus, en voor 77% van de bewoners was een medicatiereview uitgevoerd in
2020.
Themagroep Onvrijwillige Zorg
De themagroep heeft zich het afgelopen jaar met name gericht op het leren en verbeteren met
betrekking tot de Wet zorg en Dwang (WZD). Dit kreeg grotendeels vorm door
‘verbetersessies’, sessies waarin verschillende WZD-functionarissen, behandelaren en
zorgmedewerkers met elkaar de nieuwe werkwijze hebben geëvalueerd. De uitkomsten hiervan
worden meegenomen in de beoogde scholingen in 2022.
De projectgroep WZD heeft haar taak afgerond en de projectresultaten overgedragen aan de
themagroep WZD. Wijzigingen, voorkomend uit de spoedwet, zijn verwerkt in het beleidsplan.
De eerste gegevens zijn aangeleverd bij de IGJ en er heeft een eerste analyse plaats gevonden
over de inzet van onvrijwillige zorg binnen Atlant. De analyse is als bijlage toegevoegd, zie
bijlage 2.
Themagroep Medicatieveiligheid
De themagroep medicatieveiligheid heeft in 2021 een verandering ondergaan. Er is een
kerngroep opgericht van vier personen, zodat de verschillende taken beter verdeeld zijn. Ieder
lid van de kerngroep heeft een aandachtsgebied en uitwerkingen van deze groep worden
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voorgelegd aan de hele themagroep. In 2021 is de themagroep bezig geweest met o.a. de
volgende zaken:
• Er zijn op alle locaties klinische lessen gegeven over het beleid van de
medicatieveiligheid; iedere medewerker was verplicht deze te volgen.
• Veelgebruikte werkprocedures zijn uitgewerkt als verkorte werkprocessen en
stroomschema’s.
• Er is een interne audit gehouden op het gebied van opiaten en er is een rondgang
gedaan langs alle locaties om tips en advies te geven over opslag en werkwijze.
• Er is hulp geboden bij vermissing van opiaten en het zoeken naar oplossingen.
• Er is een pilot gestart met het registeren van de werkvoorraad in Medimo.
• Alle locaties, inclusief DAC, maken gebruik van het eTDR.
Themagroep Elektronisch Cliëntendossier (ECD)
De groep van zorgdossiercoaches is opnieuw vormgegeven. We hebben nu een mooie groep,
waarin alle locaties vertegenwoordigd zijn. In 2021 zijn er mooie ontwikkelingen geweest. Er is
gestart met het herzien van de handleiding ECD door de zorgdossiertoppers en
kwaliteitscoaches. Dit wordt een werkdocument zodat voor iedereen duidelijk is wat de
afspraken zijn.
Koppeling Ysis en mijn Caress
De koppeling tussen beide dossiers is in september 2021 opgeleverd. Er heeft een presentatie
plaatsgevonden over wat de koppeling gaat inhouden/hoe hij werkt. In 2022 wordt er gestart
met een pilot, om te kijken wat de bevindingen zijn. Wanneer dit positief is kan de koppeling
verder uitgerold worden binnen Atlant.
Waardevol zorgleefplan
Op dit moment zijn er veel verschillende toestemmingsformulieren die ondertekend moeten
worden door contactpersoon. Hierdoor bestaat de kans dat er een vergeten wordt. Daarom
worden de vijf toestemmingsformulieren samengevoegd tot één document, zodat alles in één
document aanwezig is.
Digitaal ontsluiten van nooddossiers
Nooddossiers zijn nu veelal op papier, er loopt op dit moment een pilot om te kijken wat de
ervaringen zijn met het digitaal ontsluiten van deze dossiers. Na de pilot kan dit verder uitgerold
worden.
Trombosedienst
De sintrombriefjes komen nu nog op papier, deze worden gedigitaliseerd. Ook hier gaat een
pilot voor lopen en wanneer deze ervaringen positief zijn kan dit verder opgerold worden binnen
Atlant.
Themagroep Hygiëne & Infectiepreventie (HIP)
Zoals te verwachten was, stonden de activiteiten van de HIP in 2021 voornamelijk in het teken
van Covid19. Het geven van instructies betreffende hygiëne, om uitbraken zoveel als mogelijk te
voorkomen, heeft de HIP op originele wijze opgepakt, door alle locaties aan te doen tijdens de
HIP-on-tour. Ook is er extra aandacht geweest voor de medewerkers van de huishouding
betreffende hun inzet tijdens de Covid19. Naast de HIP is er de werkgroep infectiepreventie
(WIP) gevormd, die zich dagelijks bezig hield met het adviseren van MT en medewerkers en
daarnaast het opstellen (en wanneer nodig wijzigen) van maatregelen ten aanzien van Covid19.
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Themagroep Palliatieve Zorg
Eind 2021 is de themagroep 'Palliatieve Zorg' van start gegaan en zijn de leden voor het eerst bij
elkaar gekomen. De verwachtingen en wensen voor de themagroep zijn uitgesproken. De
themagroep wil de kennis over palliatieve zorg binnen Atlant vergroten en zo de kwaliteit op de
werkvloer verhogen.
Themagroep Leren van Incidenten
De themagroep Leren van Incidenten is eind 2021 van start gegaan met een bijeenkomst voor
de aandachtsvelders. Hierin werden best practices gedeeld en besproken aan welke thema’s de
komende tijd aandacht gegeven moet worden in de themagroep. Begin januari 2022 is de
themagroep hiermee van start gegaan.
Themagroep Huidletsel
De Themagroep huidletsel komt iedere zes tot acht weken bijeen en bespreekt verschillende
onderdelen die betrekking hebben op huidletsel. Binnen de themagroep zijn de diverse
locaties vertegenwoordigd, evenals de behandelaren. De themagroep heeft zich in 2021
beziggehouden met de volgende onderwerpen:
Incontinentiebeleid: Dit beleid beschrijft hoe binnen Atlant diverse zorg- en
behandeldisciplines methodisch aandacht besteden aan incontinentiezorg waarbij de
volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
• We laten een bewoner zo lang mogelijk normale toiletgang behouden door juiste hulp te
bieden, zonder onderscheid te maken tussen somatische en pg-cliënten;
• Achterliggende oorzaken van incontinentie worden multidisciplinair achterhaald en zo
veel mogelijk verholpen;
• We bieden bij incontinentie de hulp die de bewoner wenst.
Oedeem: opstellen van een werkinstructie compressietherapie waarbij de drie verschillende
stappen worden omschreven met het daaraan gekoppelde doel wat men wil behalen.
Wondzorg: het herschrijven van het decubitusbeleid tot een hanteerbaar stuk voor
medewerkers en het definitief maken van het wondprotocollenboekje. Wonden en
wondbehandeling zijn een onderdeel van de verpleegkundige zorg, die sterk onderhevig zijn aan
ontwikkelingen. Verschillende visies en regelmatige aanwas van nieuwe producten maken dat
het niet altijd gemakkelijk is de juiste keuzes te maken. Om deze zorg voor iedereen
overzichtelijk te houden hebben we enkele basisrichtlijnen kort samengevat. Doelstelling is om
te komen tot comfortabele en eenduidige wondzorg bij kwetsbare bewoners, die door onze
verzorgenden en verpleegkundigen makkelijk uit te voeren is en tevens kostenbewust is. Deze
richtlijnen hebben we gebundeld in een handig boekje op zakformaat. Op deze wijze is het
gemakkelijk mee te nemen en kan het fungeren als naslagwerk.
Themaweek huidletsel: het plan was om in 2021 een themaweek huidletsel te organiseren .
Vanwege corona is deze uitgesteld naar 2022.
Project Mondzorg
Atlant werkt samen met Omnios in de organisatie, uitvoering, advisering en scholing van
mondzorg. Omnios is een gespecialiseerde aanbieder van mondzorg in zorginstellingen. In
2021 is speciale aandacht gegeven aan de scholing van zorgprofessionals. Naast de reeds
bestaande e-learning is ervoor gekozen te gaan werken met aandachtsvelders mondzorg per
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team. Zij gaan een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals
voldoende opgeleid zijn en blijven, om mondzorg binnen Atlant verder in te bedden als
integraal onderdeel van de basiszorg. En om zo te voldoen aan de ‘Richtlijn mondzorg voor
zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’. De invoering hiervan vindt gefaseerd plaats. In
2021 is gestart met het werven van aandachtsvelders en is de scholing van aandachtsvelders
voorbereid. In februari 2022 vindt de eerste scholingsronde plaats. Verder is in 2021 het
belang van mondzorg organisatiebreed onder de aandacht gebracht, onder andere met de
vlog Op pad met mondzorg.
ISO audits
In augustus en november 2021 vonden er audits plaats om vast te stellen of het
managementsysteem van Atlant voldoet aan de ISO-normen. In augustus werd de minor met
betrekking tot leren van incidenten opgehoogd naar een major, omdat deze te lang open stond.
In november kon de major al opgeheven worden, omdat kon worden aangetoond dat het proces
met betrekking tot leren van incidenten weer was hersteld. De al langer bestaande minoren met
betrekking tot het ziekteverzuim en het zorgdossier werden in november gesloten. Alleen een
minor met betrekking tot huishoudelijke ondersteuning bleef staan. Aan deze minor is geen
opvolging gegeven omdat de extramurale zorg zal worden afgebouwd. Daarnaast werd een
nieuwe minor geïdentificeerd rondom de continuïteit van het management op de Loohof.
Verder toonde de auditor zich positief over de Loohof en gaf aan dat er sprake was van een
beheerste werkwijze.
IGJ bezoeken
In 2021 hebben er geen bezoeken van de IGJ plaatsgevonden binnen Atlant.
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7. Leren en ontwikkelen
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’
In dit hoofdstuk laten we zien op welke manier binnen Atlant geleerd en ontwikkeld is in 2021.
Het kwaliteitsmanagementsysteem, uitwisseling in een lerend netwerk, het onderzoeken van
incidenten, interne audits, klachten en moreel beraad hebben daar een bijdrage aan geleverd.
Daarnaast is er veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan en heeft het team ‘leren en
ontwikkelen’ niet stilgezeten.
Doorontwikkeling KMS
In 2019 is er een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht. Dit is eind 2020 geëvalueerd door de
regisseurs Kwaliteit en Veiligheid. In 2021 zijn is er in gesprek met veel collega’s binnen Atlant
nagedacht over de doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem. Deels is deze
doorontwikkeling al doorgevoerd door bijvoorbeeld de start van de themagroepen Leren van
Incidenten en Palliatieve Zorg, de herstart van een team interne onderzoekers en het verder in
positie brengen van het intern auditteam. In 2022 wordt de doorontwikkeling vastgesteld en
volledig doorgevoerd.
Lerend netwerk
We bouwden in 2021 weer verder aan de samenwerking met de doelgroepnetwerken
Huntington, Korsakov en Gerontopsychiatrie. Deze netwerken zijn lerende netwerken waar
verbetering van de gespecialiseerde zorg voorop staat en wordt gevormd door regionale en
landelijke expertisecentra van de specifieke doelgroep. Ieder netwerk heeft een eigen
kenniscentrum. Voor Atlant geldt daarmee dat er tevens intensieve samenwerkingen is met het
Huntington KennisNet Nederland, Korsakov Kenniscentrum, het Nederlands Kenniscentrum
voor Ouderenpsychiatrie, de Vereniging voor Gerontopsychiatrie en het Landelijke Netwerk
Dementie. In de verschillende lerende netwerken is een (pro)actieve participatie in stuur- en
werkgroepen vanuit medewerkers van Atlant. Daarnaast is het kwaliteitsverslag van 2021
uitgewisseld met Zorggroep Apeldoorn om feedback op te halen.
Incidenten
In 2021 hebben verschillende incidenten plaatsgevonden die zijn onderzocht door de interne of
externe incidentonderzoekers. Onder andere vonden er op meerdere locaties van Atlant
incidenten plaats waarbij bewoners op een agressieve wijze reageerden op een medebewoner,
wat leidde tot letsel. Naar aanleiding van deze incidenten is het agressiebeleid vernieuwd en
begin 2022 onder de aandacht gebracht van alle medewerkers. De klachtenfunctionarissen zijn
bij de onderzoeken betrokken geweest als disclosure coach richting de betrokken bewoners en
naasten. Er is in 2021 ook een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een klacht.
Daarnaast is in 2021 gestart met de vernieuwing van de registratie-applicatie Triasweb, om het
melden van incidenten te vereenvoudigen. Het is de bedoeling dat dit project in 2022 wordt
afgerond.
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Interne incidentonderzoekers
In 2021 is opnieuw gebruik gemaakt van een intern team van interne incidentonderzoekers voor
het onderzoeken van verschillende incidenten en naar aanleiding van een klacht. In 2021 is de
positie van het team verstevigd en er zijn afspraken gemaakt om het proces van het uitvoeren
van incidentonderzoeken nog soepeler te laten verlopen.
Interne audits
In 2021 hebben er interne audits plaatsgevonden op het gebied van hygiëne en zorgdossiers.
Daarnaast heeft het intern auditteam een nieuwe impuls gekregen, onder andere door het
werven van nieuwe interne auditoren. Daarnaast heeft dit intern auditteam een audit
uitgevoerd op opiatenbeheer op drie verschillende locaties.
Klachten
In 2021 zijn drie formele klachten afgehandeld en één klacht uit 2021 werd verder afgehandeld
in 2022. Er gingen geen klachten naar de Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris
ondersteunt het proces en heeft als doel de klacht zo dicht mogelijk bij het ontstaan ervan op te
lossen. In 2021 werden 101 informele klachten ingediend, waarmee het aantal klachten weer
terug is op het niveau van voor corona. Onderwerpen die in 2021 meer dan anders de aandacht
vroegen, waren klachten rondom de wasvoorziening. Daarnaast valt op dat
mantelzorgers/naasten onvrede uiten over ondersteuning/samenwerking vanuit Atlant. Vaak is
de oorzaak te vinden in de communicatie. Atlant ziet het aantal klachtmeldingen met een
‘cliënt-gerelateerde basisoorzaak’ toenemen bij de specifieke doelgroepen. Dit lijkt samen te
hangen met de complexe zorgvraag van deze cliënten/doelgroepen.
De klachtenfunctionarissen hebben in 2021 intern workshops gegeven aan medewerkers
rondom het thema klachten.
Moreel beraad
In 2021 is een intern opleidingstraject gestart waarbij elf gemotiveerde medewerkers van
Atlant getraind worden tot gespreksleider moreel beraad. Trainers vanuit het VUmc
verzorgen het traject en de gespreksleiders in opleiding oefenen hun competentie in de
praktijk. Deze oefenberaden, veelal in de context van dienstverlening van Atlant, zijn tevens
onderdeel van het implementeren van moreel beraad binnen de organisatie. Hoewel het
vrijmaken van tijd lastig gevonden wordt, levert het opdoen van ervaring met moreel beraad
doorgaans enthousiasme op bij medewerkers. Daarnaast is een intranetpagina ingericht om
informatie en ervaringen te delen binnen de organisatie en is het proces voor het aanvragen
van een moreel beraad ingericht. In 2022 wordt de opleiding afgerond en is het middel moreel
beraad blijvend beschikbaar voor medewerkers van Atlant.
Wetenschappelijk onderzoek
In 2021 zijn vier interne promotieonderzoeken gecontinueerd, te weten:
• Wiltine Moerman (GZ psycholoog i.o.) met “Executieve functiestoornissen bij mensen
met het syndroom van Korsakov”;
• Marina Ekkel (psycholoog) met “Zorg- en ondersteuningsbehoeften van mensen met de
ziekte van Huntington woonachtig in het verpleeghuis en hun perceptie op het
levenseinde in de verschillende fasen van de ziekte”
• Angela Prins (psycholoog) met “Effecten van een verrijkte omgeving en verlichting bij
mensen met dementie”
• Leon Botter (GZ psycholoog) met “Persoonlijkheidsstoornissen bij mensen binnen de
chronische psychiatrische verpleeghuiszorg”.
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Daarnaast loopt er een extern promotietraject van Arnout Siegelaar “Dwellings for Dementia”.
Met de promovendi, senior onderzoeker, de onderzoeksbegeleiders, de directeur B&B en
incidenteel een communicatieadviseur werd het tweemaandelijks promovendi-overleg
gecontinueerd. Door Atlant-medewerkers werden zes nieuwe praktijkonderzoeken geïnitieerd;
PG 2, CPV 2, KS 1 en HD 1. Zes eerder gestarte onderzoeken zijn afgerond; PG 1, CPV 1, HD 5.
Atlant nam ook in 2021 deel aan extern onderzoek; te weten:
• ‘Peilstations Leren van Data’ van het Amsterdam UMC;
• ‘Nurses experiences on health problems in Korskoff patients’, onderdeel van het
promotietraject van Mirjam van Dam bij Slingendael;
• ‘Huntington Kennisagenda’ van het HKNN.
Daarnaast werd het onderzoek van TNO naar de aanpak van fysieke belasting bij
zorgmedewerkers afgerond. Atlant is opdrachtgever geweest aan de Hogeschool Arnhem
Nijmegen voor twee groepen studenten. De eerste groep studenten was een duo dat onderzoek
deed naar de mondelinge dienstoverdracht op Marken Haven. De tweede groep van vier
studenten deed onderzoek naar de beïnvloedende factoren bij de inzet van de methode foutloos
leren op Marken Noord. Daarnaast is het innovatieproject CPV verlengd.
Naast wetenschappelijk onderzoek waren de onderzoeksbegeleiders betrokken bij twee
innovatieprojecten:
1. De ‘Rokershandschoen’, een hulpmiddel ontwikkeld door medewerker Anneloes Smit
om te voorkomen dat een bewoner zich steeds brandt aan zijn sigaret;
2. ‘Gezinsmuziektherapie’, een aanbod ontwikkeld door Marlies Brandt voor een bewoner
met de ziekte van Huntington en diens jonge gezin.
De onderzoeksagenda is geëvalueerd en is in 2021 niet gewijzigd. De Wetenschappelijke
Onderzoekscommissie (WOC) heeft maandelijks vergaderd en het beleid en reglement van de
WOC is herzien. Nieuw zijn onder andere de besluitrechten van de WOC bij onderzoeken die aan
bepaalde voorwaarden voldoen en het beleggen van de taken van de UNO-commissie bij de
WOC.
Accreditatie Werken is Leren bijeenkomsten
Nieuw in 2021 was het aanvragen van accreditatie voor zes Werken Is Leren bijeenkomsten en
drie workshops Evidence Based Practice (EBP) bij het Kwaliteitsregister van de V&VN om ons
interne aanbod verder te professionaliseren en deelname aan deze activiteiten te stimuleren.
Alle aanvragen werden gehonoreerd. In totaal zijn voor verschillende verpleegkundigen
zeventien accreditatiepunten bijgeschreven in hun dossier bij het Leerplein.
Workshops, presentaties en publicaties
In 2021 zijn drie workshops EBP georganiseerd: introductie EBP, ‘zoeken van kennis op het
internet’ en ‘samen lezen voor betere zorg’. Uit deze laatste workshop is een leesclub ontstaan
waarin vier keer per jaar een interessant artikel wordt besproken met ondersteuning van een
onderzoeksbegeleider, met als doel de zorg of behandeling te verbeteren. Volgend jaar worden
deze EBP workshops jaarlijks voortgezet en een vierde workshop `verdieping EBP` toegevoegd.
De kennisproeverij 2021 stond in het teken van verwondering. In plaats van een fysiek
evenement, werd een verwondercampagne georganiseerd met een koffiebekerwedstrijd waarin
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Atlant-verwonderaars werden gezocht, een reeks van acht verwondervideo’s en de start van een
reeks van verwonderverhalen. Dit laatste loopt door tot aan de festivaleditie Kennisproeverij in
2022.
In april 2021 hebben we drie presentaties gegeven bij het Platform Presentatie Onderzoek van
het UNO Amsterdam.
• Jonieke Bredewold en Cindy Kruijthof over het onderzoek bij mensen met de ziekte van
HD over hun ervaring en beleving casemanagement;
• Angela Prins over het effect van biodynamische verlichting op de slaap en kwaliteit van
leven van verpleeghuisbewoners met dementie;
• Marina Ekkel over hoe patiënten met ziekte van HD omgaan met hun slechte prognose
en toekomstbeeld.
Bij de najaarswebinars van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) hebben
Alice Klopman, Manon van Kampen, Muriëlle Beernink en Loes van Dusseldorp samen met
collega’s van Parnassia Ggz een webinar verzorgd over slaapproblemen in de Ggz en CPV.
Carlijn van der Eng en Susanne Tavares Mauricio verzorgden een webinar over muziektherapie
en muziekagogie in de CPV. Daarnaast hebben Suzanne Blokker en Kimberly Mateman een
NKOP platformbijeenkomst verzorgd over het Innovatieproject Atlant & Zorgkantoor Zilveren
Kruis: Bouwen aan gerontopsychiatrie in het verpleeghuis.
Tijdens het online European Huntington's Disease Network (EHDN) congres hebben we een
presentatie gegeven over Passiviteiten van het Dagelijks Leven bij mensen met de ziekte van
Huntington (PDL). Daarnaast hebben we vijf posterpresentaties gegeven over de volgende
onderzoeken:
1. Applicability and effects of social robot Tessa in patients with Huntington's Disease; two
case studies;
2. Experiences of ambulatory Huntington’s Disease patients with case management; a
qualitative study;
3. End-of-Life conversations with patients with Huntington’s Disease; a qualitative study;
4. A high care unit for patients with Huntington`s Disease with challenging behavior; three
perspectives explored;
5. Advance euthanasia directives in Huntingtons’ Disease: A patients’ perspective.
Voor wat betreft het Huntington KennisNet Nederland (HKNN) hebben we een pitch verzorgd
over het onderzoek Opgroeien in een Huntington gezin, een webinar over Functioneren en
kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Huntington in het verpleeghuis en een
webinar over Advance Care Planning bij patiënten met HD.
Publicaties in 2021
1.

Ekkel, M. R., Depla, M. F., Verschuur, E. M., Veenhuizen, R. B., Hertogh, C. M., & OnwuteakaPhilipsen, B. D. (2021). Gaining insight into the views of outpatients with Huntington’s disease
regarding their future and the way they deal with their poor prognosis: a qualitative study. BMC
palliative care, 20(1), 1-8.

2.

Botter, L., Ten Have, M., Gerritsen, D., de Graaf, R., van Dijk, S. D. M., van den Brink, R. H. S., &
Voshaar, R. O. (2021). Impact of borderline personality disorder traits on the association
between age and health-related quality of life: A cohort study in the general
population. European Psychiatry, 64(1).

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

Kwaliteitsverslag 2021
Pagina 20/55

3.

Arjan Videler, Leon Botter (2021). Schematherapie bij ouderen. Tijdschrift voor
Ouderengeneeskunde. Geraadpleegd van https://www.verenso.nl/magazine-juni-2021/no-3-juni2021/praktijk/schematherapie-bij-ouderen
4. Interview met Alice Klopman over hoofdkussen onderzoek: Jansen, R. Even bellen met. Tijdschr
verzorgenden 53, 7 (2021). Geraadpleegd van https://doi.org/10.1007/s41183-021-0686-z
5. Artikel gezinsmuziektherapie Marlies Brandt. Geraadpleegd van
https://www.huntington.nl/images/stories/Kontaktblad/KB32021/WEBversie_Kontaktblad_VvH_DECEMBER_2021.pdf
6. Marlies Brandt. Het werd steeds moeilijker om contact met hem te hebben maar muziek opende
iets. Geraadpleegd van https://www.huntingtonnet.nl/actueel/nieuws-en-blogs/het-werd-steedsmoeilijker-om-contact-met-hem-te-hebben-maar-muziek-opende
7. Linda Schippers en Yvonne Zwaagstra. Maak kennis met Tessa de sociale robot. Geraadpleegd
van https://www.huntingtonnet.nl/actueel/nieuws-en-blogs/maak-kennis-met-tessa-de-socialerobot

Team Leren en Ontwikkelen
Leren en ontwikkelen staat binnen Atlant hoog in het vaandel. Om dit te kunnen realiseren en
faciliteren vinden medewerkers in het Leerplein een breed scala aan (leer)interventies. Dit
kunnen workshops, trainingen, refereerbijeenkomsten, intervisies, e-learning modules, klinische
lessen en dergelijke zijn. Binnen dit breed scala aan (leer)interventies staat de praktijk altijd
centraal. Werken zien we als de vorm van leren en ontwikkelen, waarin je nieuwsgierig kunt zijn
naar hoe je jezelf in het werk kunt verbeteren en verder ontwikkelen. Hierin hanteren we
principes die het werken, 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. Dit betekent dat we de dagelijkse werkomgeving willen inrichten als
een uitdagende, interessante en krachtige leeromgeving. Collega’s, deskundigen, managers en
anderen hebben hierin een belangrijk educatieve functie. Door verschillende
organisatieontwikkelingen die plaats hebben gevonden in 2021, zoals onder andere de
ontwikkeling naar de expertisecentra, zal de visie in 2022 opnieuw geëvalueerd en verder
doorontwikkeld worden, om vervolgens te worden geïmplementeerd. Ook zal er onderzoek
gedaan worden naar een nog beter passend, meer dynamisch leermanagementsysteem die
Atlant nog beter zal ondersteunen en faciliteren.
Opleiden en begeleiden in de praktijk
Medewerkers en stagiaires die door middel van de beroepspraktijkvorming binnen Atlant
opgeleid en begeleid worden tot vakbekwame zorgverleners, zijn een belangrijk onderdeel van
onze organisatie. In 2021 volgden 182 medewerkers een opleiding in het mbo of hbo in BBL/deeltijdvorm (werken en leren). De opleidingsduur varieert van één tot vier jaar. Van deze
medewerkers hebben er 30 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 35 medewerkers voortijdig met de opleiding moeten stoppen, om zeer diverse
redenen. Naast de werk- en leren variant biedt Atlant ook stageplaatsen aan studenten die de
BOL-route volgen (leren en werken). In 2021 heeft Atlant 121 stagiaires 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 24 die de
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stage voortijdig hebben afgebroken, een deel op eigen verzoek en een ander deel op verzoek
van Atlant.
TOP College
Het TOP College, gestart in 2017, waarin Atlant in co-creatie met ’s Heeren Loo en Aventus
praktijk gestuurd leren heeft opgezet, is in 2021 nog verder gegroeid. Ondertussen zijn er vier
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. In 2021
is er gestart met een project om het praktijkgestuurd onderwijs van het TOP College geleidelijk
aan te gaan integreren in het reguliere BBL-onderwijs van Aventus. Dit is ook het uiteindelijke
doel van het TOP College. In 2022 zal naar verwachting de integratie worden voltooid.
Pilot leren in de groep
De pilot Leren in een groep heeft voortgang gehad in 2021. De twee locaties van Atlant die
meedoen aan deze pilot zijn Koningin Wilhelmina (KSW) en De Loohof (2e en 3e etage). Er zijn
twaalf leerlingen in opleiding die de combinatie opleiding Verzorgende IG en Maatschappelijke
zorg niveau 3 volgen en in 2021 zijn er nog eens vijf leerlingen in opleiding voor verpleegkundige
niveau 4 aan toegevoegd. Eén leerling is afgestroomd naar het diploma Helpende niveau 2 en
één leerling is vroegtijdig gestopt. 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. 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 middag (1x per 14 dagen) waar
ook een gezamenlijk leermoment intern binnen Atlant wordt georganiseerd. Deze wordt gevuld
met evaluaties, themabesprekingen, workshops, klinische lessen, e.d. In september 2021 is er
een wisseling van locatie geweest, dit houdt in dat de studenten in de opleiding Verzorgende IG
en Maatschappelijke zorg niveau 3 van De Loohof naar Koningin Wilhelmina zijn gegaan en vice
versa. Door deze wisseling komen zij in een andere praktijkomgeving, met een ander zorgteam
en een andere cliëntdoelgroep terecht, waarbij de leerlingen weer worden uitgedaagd in het
stellen van nieuwe/andere leervragen.
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 boost kunnen 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. In 2021 is er
een tweede groep gestart met een oriënterende stage in de zorg. Ondertussen zijn er vanuit het
project vier deelnemers bezig met een BBL-opleiding binnen Atlant.
Pilot EVV- ontwikkeltraject
Op 15 september 2020 was de eerste bijeenkomst van het door Atlant zelf ontwikkelde EVVpilot ontwikkeltraject. In totaal volgden 32 medewerkers dit traject tot EVV-er. Het EVVOntwikkeltraject is opgezet vanuit, en passend bij, de visie van Atlant. Tijdens het traject staat
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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. In 2021 hebben wij 21
medewerkers mogen feliciteren met het behalen van het certificaat voor het EVVontwikkeltraject. De overgebleven medewerkers ronden in 2022 het traject af. Eind 2021 is er
een opstart gemaakt met het evalueren van het totale pilot-traject.
Samenwerking met SBB
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 mbostudenten, 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. In september en oktober 2021 heeft de eerste
audit plaatsgevonden, waarbij Atlant kan onderzoeken waar mogelijke verbeterpunten liggen.
SBB maakt gebruik van acht dimensies voor het evalueren en beoordelen van de kwaliteit van
begeleiden en opleiden van studenten. Uit deze acht dimensies heeft Atlant samen met het SBB
gekozen om Atlant te toetsen op de dimensies: persoonlijke begeleiding en vakinhoudelijke
begeleiding. We kunnen zeggen dat we 0ns binnen het niveau excellent (het hoogste niveau)
bevinden rondom het begeleiden en opleiden van studenten. We geven veel mogelijkheden en
veel aandacht aan de leerling en vinden dit uiteraard ook erg belangrijk. Er zijn een aantal
mogelijke verbeterpunten naar voren gekomen waar we in 2022 aan gaan werken om de
hoogste kwaliteit van opleiden en begeleiden te bieden. Hierbij valt te denken aan het nog
meer vergroten van de deskundigheid van werkbegeleiders rondom het opleiden en
begeleiden van speciale doelgroepen, meer innovatie en nog meer skills/simulatie verweven in
het leerproces van de leerling en nog meer aandacht besteden aan het onboarden van
leerlingen. SBB zal ons hier waar nodig in adviseren en ondersteunen.
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8. Doorontwikkeling
expertisecentra
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. Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’
Vorig jaar zijn er voor de drie doelgroepen die opgaan als doelgroep expertisecentrum
(syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington en chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg
(CPV), in het netwerk gerontopsychiatrie(GP)) mooie stappen gezet. Atlant is in elke landelijke
werkstroom of werkgroep goed vertegenwoordigd met minimaal twee professionals. Hierdoor
is er een mooie samenwerking in de netwerken ontstaan en zijn we als organisaties dichter bij
elkaar gekomen. Landelijke producten hebben we in gezamenlijkheid opgepakt, zoals de
handreiking cliëntparticipatie en zorgstandaard Korsakov en de regionale cliëntreis en zorgpad
Huntington. Een ander mooi voorbeeld is de leidende rol van medewerkers van Atlant in het
opstellen van het competentieprofiel CPV. Wat we natuurlijk ook niet mogen vergeten is de
oprichting van de vereniging voor gerontopsychiatrie! Een mooie stap voor deze doelgroep om
de kennisinfrastructuur te verstevigen.
Een van de taken als doelgroep expertisecentrum is het bieden van kennis en advies.
Consultaties doen we al lange tijd, maar om de medewerkers beter te faciliteren is er een
vernieuwde werkwijze opgesteld. De aangestelde casemanagers die hier een grote rol in spelen,
als spin in het web van het zorg- en behandelaanbod. Vanuit Atlant is er daarnaast volop
aandacht besteed aan het opdoen en verder verspreiden van kennis. Zo is promotieonderzoek
bij de doelgroep Huntington uitgevoerd door Atlant, laagdrempelig en toegankelijk beschikbaar
gesteld voor zorgprofessionals door middel van het (mede) organiseren van regionale
netwerkbijeenkomsten en webinars. Deze regionale bijeenkomsten en webinars hebben ook
voor Korsakov plaatsgevonden en staan op de planning voor CPV. Door dit laagdrempelig te
organiseren willen we de verbinding met andere organisaties leggen. Voor de Korsakov zijn in
2021 de eerste stappen gezet richting het oprichten van een ketensamenwerking.
We hebben ons niet alleen naar buiten gericht. Om de verbinding binnen Atlant te versterken
zijn er voor de verschillende doelgroepen onder andere multidisciplinaire bijeenkomsten
gehouden waar zorg en behandeling samenkwamen. Hier worden de ontwikkelingen van de
expertisecentra besproken, maar vooral wat dat betekent voor het werk.
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9. 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’
Onze aansturing
Atlant is een stichting met een eenhoofdige raad van bestuur. Vanaf half juli 2020 tot 1 februari
2021 was Heleen Griffioen de interim bestuurder van Atlant. De bestuurder is voorzitter van het
managementteam (MT) en neemt de besluiten. Het MT bestond in 2021 verder uit de directeur
wonen zorg welzijn, de directeur bedrijfsvoering, de directeur behandeling en begeleiding en de
bestuurssecretaris. In 2021 zat er veel beweging in het management van de organisatie: een
nieuwe bestuurder en wisselingen in het MT. Ook is er eind 2021 besloten om voor een periode
van drie jaar twee directeuren wonen zorg en welzijn aan te nemen in plaats van één, en een
directeur behandeling en begeleiding voor een periode van drie jaar. Zo kan de ontwikkeling tot
expertisecentra stevig worden ondersteund. Met vertrouwen, vakmanschap en verbinding als
leidende principes.
Medezeggenschapsraden en adviesraden
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.
Na een gedegen voorbereiding is de AVO (Atlant Verpleegkundig Overleg) uitgegroeid naar een
VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad). Op woensdag 20 januari 2021 is het
regelement officieel ondertekend. De VVAR is de spreekbuis van de collega’s op de werkvloer.
Van iedere locatie neemt een afgevaardigde zitting in de VVAR. De afgevaardigde informeert en
vertegenwoordigt de werkvloer van de desbetreffende locatie. De VVAR functioneert
onafhankelijk van het lijnmanagement en richt zich op de beroepsinhoudelijke inbreng voor
(beleids)ontwikkelingen.
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 terzijde. De raad van toezicht heeft zijn Toezichtvisie. Het verslag van de raad
van toezicht over 2021 heeft de raad gepubliceerd op onze website.
Verantwoording
Atlant legt verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze waarop de
stichting Atlant wordt bestuurd. Dit doen we door middel van 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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Persoonlijk leiderschap verpleegkundig kwaliteitscoaches
De verpleegkundig kwaliteitscoaches hebben in 2021 een scholing gehad. Deze scholing was
bedoeld om meer inzicht te krijgen in hoe zij zijn als coach en op welke manier zij daarin
kunnen groeien ten opzichte van het team. Een van de scholingsmomenten was gericht op
theorie en een stukje praktijk. Het tweede scholingsmoment had betrekking op persoonlijke
vraagstukken, en er was ruimte om te oefenen met een acteur. De kwaliteitscoaches hebben
hierbij vaardigheden aangeleerd om te coachen bij weerstand.

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

Kwaliteitsverslag 2021
Pagina 28/55

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

Kwaliteitsverslag 2021
Pagina 29/55

10. Personeel
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’
In 2021 heeft Atlant ingestoken op inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast is gestart met
een nieuwe manier van roosteren, ondersteunt het Atlant Verpleegkundig Team sinds 2021 de
zorgteams, behandelaren en praktijkverpleegkundigen, en werd de strategische
personeelsplanning onder de loep genomen. Ook werd werkplezier specifiek onder de aandacht
gebracht.
Inzetbaarheid
Professionalisering interventieboog
Vanaf september 2021 is Atlant de samenwerking aangegaan met arbodienst Care to Work.
Naast het reguliere spreekuur bij de bedrijfsarts, is er de mogelijkheid om een preventief
spreekuur aan te vragen bij de bedrijfsverpleegkundig adviseur. Denk hierbij aan vragen die
gaan over balans werk/privé, mantelzorg, duurzame inzetbaarheid, etc. Daarnaast zijn er
verschillende gesprekken gevoerd met nieuwe partijen om onze providerboog uit te breiden
met diensten op het gebied van preventie én versterking. Met als doel om medewerkers nog
beter te kunnen begeleiden op het gebied van vitaliteit, leefstijl en werk-privé balans.
Arbo
Ook in 2021 is de griepprik vanuit Atlant aangeboden, dit jaar voor het eerst gefaciliteerd door
Care to Work. Er zijn 171 vaccinaties gezet, 7% meer dan het jaar ervoor en met een Atlantbrede dekkingsgraad van 14,25%. Verder zijn er afgelopen jaar twaalf werkplekonderzoeken
uitgevoerd, zowel in de Zorg als bij Service & Advies (zes om zes). Ook zijn er weer diverse
trainingen aangeboden onder andere met betrekking tot het voorkomen van fysieke
overbelasting en herhaaltrainingen voor ergocoaches. Tenslotte zijn er een drietal interne
trainingen ‘Druk van de ketel’ georganiseerd waarbij de deelnemers effectiever leren omgaan
met werkdruk.
Mobiliteit
In 2021 zijn 85 medewerkers in contact geweest met het mobiliteitscentrum. De begeleiding
vond plaats bij boventalligheidssituaties (3,5%), re-integratie (11,8%),
loopbaanontwikkelingsvraagstukken (82,3%) en overige begeleiding (2,4%). Van deze 85
trajecten zijn 47 trajecten in 2021 afgerond. Hiervan zijn veertien medewerkers binnen Atlant
aangenomen in andere functies en vijf medewerkers hebben een functie buiten de organisatie
geaccepteerd. Vier medewerkers zijn uitgestroomd zonder een nieuwe baan te vinden.
Daarnaast is aan het begin van 2021 de loopbaantraining ‘Plezier in je werk..?!’ ontwikkeld. Deze
training staat in het teken van de persoonlijke vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’
om vervolgens met een eigen actieplan het werkplezier te vergroten. In de zomer heeft er een
pilottraining plaatsgevonden, waarvan het resultaat positief is.
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Intervisie leidinggevenden
In 2021 is er een vervolg gegeven aan de intervisies voor leidinggevenden van de zorglocaties
met als thema inzetbaarheid. Daarnaast zijn de leidinggevenden van Service & Advies ook
gestart. Leren van elkaar door het bespreken van casuïstiek en het juiste gesprek aangaan.
Inzetbaarheids- en verzuimpercentage
Het voortschrijdend verzuim in de VVT-branche over het jaar 2021 was 8,46% en binnen Atlant
8,52%. Dit is een verhoging van 0,51% ten opzichte van 2020 en iets hoger dan dat van de
branche. De meldingsfrequentie in 2021 was 1,03. 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 2021 was 38,1% . Dit is een lichte
daling van 0,8% ten opzichte van 2020.
Roosterproject
In 2021 is binnen ‘Planning 2.0’ veel tijd besteed aan het roosterproces. Medewerkers,
roosteraars en managers hebben laten weten wat zij belangrijk vinden in het proces om tot
eerlijke, gezonde en betrouwbare roosters te komen. Dit heeft geresulteerd in een
roosterproces met beperkte kaders en ruimte voor onderlinge afstemming.
Na pilots met het nieuwe roosterproces hebben we dit proces verder verfijnd en is een begin
gemaakt met stapsgewijze invoering op alle afdelingen. Hierbij is veel aandacht besteed aan
het inrichten en ondersteunen van teambeschikbaarheidsbesprekingen, die het team ruimte
bieden om samen de basis onder het rooster vorm te geven. In 2022 zullen we deze uitrol
continueren en ontstaat ruimte om binnen ‘Planning 2.0’ te werken aan andere deelprojecten.
Atlant Verpleegkundig Team
Het AVT (Atlant Verpleegkundig Team) is begin 2021 gestart met de voorbereidingen voor het
opzetten van een verpleegkundig team binnen Atlant. De werkzaamheden van dit team ligt in
ondersteuning van de zorgteams, behandelaren en praktijkverpleegkundigen, maar niet op het
overnemen van verantwoordelijkheden en handelingen die zelf verricht kunnen worden. Op 1
april 2021 is het AVT officieel van start gegaan. Het AVT is begonnen met een
kennismakingsrondje langs alle locaties om bekend te maken en duidelijk te maken wat ze
doen.
Het AVT:
• is 24/7 laagdrempelig bereikbaar om vragen te beantwoorden die betrekking hebben op
acute situaties; wondverzorging; intercollegiaal overleg; etc.
• voert hierbij triage uit;
• verricht, toetst en leert handelingen aan, die niet op de afdeling verricht kunnen worden
• deelt kennis, bijvoorbeeld het geven van scholing Triage en breidt eigen kennis uit;
In het begin kwamen verzoeken om te ondersteunen nog niet zoveel binnen en moest iedereen
het AVT leren kennen. Inmiddels weet men het AVT goed te vinden en wordt dagelijks om hulp
en ondersteuning gevraagd.
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Werving en selectie
In februari 2021 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 drie maanden
geduurd. Deze campagne heeft drie nieuwe VIG’ers, vijf
nieuwe verpleegkundigen opgeleverd.
Na een pilot in 2020 hebben we dit jaar het contract met
LinkedIn gecontinueerd. Vooral de vacatures voor
medewerkers Behandeling en Begeleiding krijgen hierdoor
meer zichtbaarheid. Over het hele jaar hebben 142
kandidaten via LinkedIn onze vacatures gevonden,
hiervan zijn dertien kandidaten aangenomen.
Nieuwe Atlant medewerkers zijn gevonden via LinkedIn op volgende functies
Directeur zorg | Psycholoog | Praktijkopleider | Ergotherapeut | Psycholoog/onderzoeksassistent
Logopedist | Psychomotorische therapeut | Diëtist | Functioneel beheerder | Technische
specialist
Verzorgende IG | Verpleegkundige
In het najaar hebben we nog een
arbeidsmarktcampagne gedraaid, waarin
bewoners zorgprofessionals zochten
tijdens speeddates. Op 19 oktober
ontvingen wij met onze bewoners
geïnteresseerden (corona-proof) om zo
informatie over het werken bij Atlant en de
diverse doelgroepen te geven. Uit deze
campagne hebben wij negen nieuwe
zorgmedewerkers aan ons weten te binden.
In totaal hebben we in 2021, 132 nieuwe medewerkers geworven waarvan 46 zorgprofessionals
door middel van de campagnes en (coronaproof) evenementen. Daarnaast hebben we Atlant op
de kaart gezet als expertisecentrum en hebben we de vacatures voor Behandeling en
Begeleiding beter kunnen invullen door gerichte media aandacht, vacatures op de ‘werken bij’
sites en ons LinkedIn contract.
Gezamenlijk initiatief
Door werkgeversvereniging WGV, Leerwerkloket
Stedenvierkant, de gemeente Apeldoorn en zorgaanbieders
Atlant, ’s Heeren Loo, Zozijn en Pluryn is er een Inspiratiemiddag
voor Leidinggevenden voor de Zorg georganiseerd. Met als doel
behoud van zorgmedewerkers, hoe houd je als leidinggevende in
de zorg continuïteit in je team, geef je voldoende aandacht en
vind je tijd en ruimte voor nieuwe ideeën. Vanwege corona is
deze dag helaas verplaatst naar 5 april 2022.
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Strategische personeelsplanning
Het opstellen van een strategische personeelsplanning (SPP) Atlant-breed is een onderdeel
van het programma sturen op (zorg)formatie, wat als doel heeft om binnen Atlant vanuit
eigenaarschap te sturen op formatie om zo tot een duurzaam sluitende exploitatie in lijn met
de visie te komen. In 2021 hebben we onderzocht hoe we dit proces het beste vorm kunnen
geven, passend bij de interne organisatie ontwikkelingen en de externe ontwikkelingen.
Daarnaast is er gekeken naar welke aanbieders passend zouden kunnen zijn om in eerste
instantie ons hiermee op weg te helpen. Met als doel dat er interne begeleiders worden
opgeleid die dit proces kunnen begeleiden. Op basis hiervan is een voorstel gemaakt en na
goedkeuring van het MT zal hiermee worden gestart in het tweede kwartaal van 2022.
Werkplezier
Aan het begin van 2021 is de praatplaat en de presentatie van de visie op werkplezier
geïntroduceerd aan de managers. Vervolgens zijn deze praatplaat en ontwikkelde
complimentenkaartjes uitgedeeld op de locaties. Verder stond één van de kwartaalmiddagen
voor managers in het teken van Flow, wat gekoppeld is aan werkplezier.
Gedurende het hele jaar zijn er diverse acties uitgezet op JAN om werkplezier meer onder de
aandacht te brengen. Ook is de werkplezierpagina op JAN aangevuld met de praatplaat, de visie
en is Joyce geïntroduceerd als ‘gezicht’ van werkplezier.
Daarnaast zijn we bezig geweest met hoe we de verbinding met de werkvloer kunnen vergroten
en hoe werkplezier in meer facetten geïntegreerd kan worden. Zo is er onderzoek gedaan naar
welke methoden er zijn als hulpmiddel voor de managers om werkplezier te bespreken. Ook zijn
we met medewerkers in gesprek geweest en hebben we de visie op werkplezier aan de OR
gepresenteerd. Daarbij komt werkplezier al terug in verschillende P&O onderdelen zoals de
training Druk van de ketel en de loopbaantraining Plezier in je werk..?!
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11. Hulpbronnen,
omgeving en context
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’
Organisatiehandboek
De indeling van het dashboard van het organisatiehandboek is geheel vernieuwd. De
documenten zijn opgedeeld in een drietal heldere verzamelingen zodat gebruikers met
minder klikken bij het document zijn dat zij zoeken. Daarnaast is het herzieningsproces
efficiënter geworden. Degene die op de hoogte is van de inhoud van het document is de
eigenaar. De controlerende rol van de leidinggevende is vervallen. Documenten zijn hierdoor
sneller up-to-date.
Materialen en hulpmiddelen
2021 was een jaar waarin Atlant geen organisatiebrede vernieuwingen heeft doorgevoerd op
het gebied van zorgtechnologie. Geplande grootschalige vernieuwingen zijn in tijd
doorgeschoven omdat deze vernieuwingen niet mogelijk waren door de
coronaomstandigheden. Atlant heeft zich dan vooral gefocust op kleinschalige innovaties.
Daarbij heeft Atlant ervaring opgedaan met diverse technologieën die ondersteunend zijn aan
welzijn en het bevorderen van autonomie van bewoners. Daarnaast is er verkennend onderzoek
gedaan naar arbeidsbesparende technologieën. Dit zijn technologieën die ingezet kunnen
worden om prettiger te kunnen werken.
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12. 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’
Zorgkaart Nederland
Om cliëntbeoordelingen te meten, maken we onder andere gebruik van Zorgkaart Nederland.
We vinden het belangrijk om de mening van de bewoners en hun naasten te kennen. Daarom
hebben we ook in 2021 onze bewoners en hun naasten geattendeerd op de mogelijkheid om
hun beoordeling achter te laten. Een deel van de eerste contactpersonen is gebeld door
ZorgfocuZ met de vraag om de beoordeling in te vullen. In 2021 hebben 64 mensen een
waardering achtergelaten, met een gemiddeld cijfer van 8,2. We reageren op elke waardering
en bij cijfers lager dan een 6,5 wordt een contactverzoek aan de inzender verstuurd.
CareRate
CareRate is een applicatie om de mening van onze bewoners te vragen. Deze wordt ingezet
door de aandachtsvelders CareRate op de afdelingen om de mening van de bewoners van die
afdeling op te halen. Bewoners gaven complimenten en ook zijn er leerpunten naar voren
gekomen. In 2021 is CareRate op een beperkt aantal locaties gebruikt. CareRate is ingezet op
Marken Haven om de mening van bewoners te meten over de nieuwbouw en de wijze waarop zij
geïnformeerd waren. Bewoners gaven onder andere het volgende aan:
-

Ik wil daar heel graag wonen!
Ik vind het belangrijk dat er voldoende gemeenschappelijke ruimtes blijven om elkaar te
ontmoeten.
Komt er een bad?
Hoe groot worden de kamers? Ik vind het belangrijk om mij thuis te voelen. Ik zou graag
filmavonden willen op de afdeling, activiteitenaanbod zoals nu voortzetten.

De resultaten hebben onder andere geleid tot het opstellen van een nieuwsbrief om de
bewoners verder te informeren.
Nieuw meetinstrument
In 2021 is gestart met het zoeken en selecteren van een nieuwe applicatie voor het ophalen
van cliëntervaringen. Hiervoor is een projectgroep in het leven geroepen, die gedurende het
project is uitgebreid met mensen met specifieke kennis. De huidige projectgroep bestaat
onder andere zorgmedewerkers, een manager wonen zorg welzijn, regisseur kwaliteit &
veiligheid, lid van de cliëntenraad en anderen. Toen de projectgroep van start ging was er
geen duidelijke visie op cliëntervaringen. Deze ontwikkeling van deze visie door de regisseurs
Kwaliteit & Veiligheid is op dit moment in de afrondende fase en biedt de projectgroep
handvatten voor de verdere zoektocht naar een nieuw systeem. Ook is bij zorgmedewerkers
feedback opgehaald over de goede en minder goede kanten van het vorige systeem, en is bij
managers feedback opgehaald over de processen rondom het ophalen van cliëntervaringen en
hoe hier door teams van geleerd wordt.
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13. Bijlage 1: Onze locaties
Berghorst
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning:
• Continuïteit van medewerkers vergroot en beter geborgd;
• Duidelijke positionering verpleegkundig kwaliteitscoach;
• Eenzaamheid verminderd door activiteiten op maat te bieden en binnen de
mogelijkheden van de corona maatregelen samen te kunnen zijn waaronder een
salsaworkshop voor onze bewoners;
• Deskundigheid vergroot in het borgen van een actueel zorgleefplan door inzet hbo-v’er
als hulpbron/coach.
Wonen en welzijn
• Inzet Kwaliteitskok;
• Realisatie ‘de Serre’; tweemaal per week een bijeenkomst voor een aantal bewoners
waar eenzaamheid en onzekerheid een grote rol speelt. Met als doel, doorbreken van
een sociaal isolement door elkaar te ontmoeten, te luisteren, te praten en gezellig
samen te zijn waarbij een divers aanbod van activiteiten geboden wordt;
• Realisatie van het grand café; meer uitstraling, meer mogelijkheden. (nog niet volledig
afgerond ivm leveringsproblemen);
• Onderzoek naar de rol van de vrijwilliger, de verwachtingen en de mogelijkheden om
een toekomst bestendig plan te maken.
Leren en ontwikkelen
• Basis voor Beter;
• Deskundigheidsbevordering Wondzorg (workshops door praktijkverpleegkundige);
• Afstudeeronderzoek Eigen regie en duurzame inzetbaarheid: aanbevelingen uit
onderzoek omgebogen naar workshops voor medewerkers. (ook beschikbaar gesteld
voor medewerkers Atlant breed);
• Deskundigheidbevordering preventie en hygiëne;
• Training omgang ‘oudere zorgvragen’ workshop gegeven voor afdelingsassistenten door
hbo-v .
Leiderschap governance en management
• Persoonlijk leiderschap van medewerkers vergroot;
• Werkplezier verhoogd (van 7.8 naar 8.6);
• Continuïteit inzet medewerkers vergroot, verzuim gedaald.

Het Immendaal
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Elke bewoner heeft een ‘ken je cliënt pagina’. Hierdoor kan er meer persoonsgerichte zorg en
ondersteuning geboden worden. Ook zijn de zorgleefplannen meer gepersonaliseerd waardoor
zorg persoonlijker wordt. Er is aandacht voor de mantelzorger en er wordt geprobeerd de
mantelzorger te betrekken bij de zorg. Er is veel kennis en expertise ook omtrent
probleemgedrag en medewerkers weten hier goed mee om te gaan. Medewerkers hebben
kennis van PDL. Ook wordt er binnen Coolsingel gewerkt met een pilot complementaire zorg
waarbij aromatherapie een vast onderdeel is van de zorg. Er worden familieavonden
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georganiseerd op de afdeling met elke keer een ander thema. Ook wordt hierbij gevraagd welke
behoefte er bij de familie ligt.
Wonen en welzijn
Er wordt zinvolle dagbesteding aangeboden, op de afdeling wordt ook het DAC aangeboden.
Dit heeft als voordeel dat bewoners niet naar het grote DAC toe hoeven. Er worden elke dag
activiteiten aangeboden, hierbij wordt gekeken wat de bewoner nodig heeft. Ook in de avond
werken er scholieren die extra aandacht hebben voor het welzijn van de bewoner.
Er wordt met vaste subteams gewerkt waardoor en zo min mogelijk wisselende gezichten voor
de bewoners zijn. Bovendien is er zicht op wie regelmatig welzijn heeft en worden bewust
bewoners uitgekozen die zelf weinig deelnemen aan activiteiten.
Elke bewoner heeft een eerst verantwoordelijke verzorgende waar ook familie met vragen
terecht kan. Ook wordt er getracht zo gastvrij mogelijk te zijn.
Verder is in 2021 de verpleegkundige kwaliteitscoach toegevoegd aan de vaste formatie. Deze
ondersteunt bij ad-hoc problematiek en coacht op basis van begeleidingsvragen. Ook helpt zij
bij de kennisoverdracht, bewaakt en coördineert de kwaliteit van zorg en helpt bij de
deskundigheidsbevordering.
Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning
BHV formatie is ruim voldoende, alle momenten van de dag is er BHV aanwezig. Zo nodig
worden medewerkers extra geschoold. Er is wekelijks multidisciplinair overleg waarbij
dwangmaatregelen besproken worden en casussen van bewoners multidisciplinair worden
besproken.
Er zijn aandachtsvelders per thema en deze geven terugkoppeling in de teamoverleggen. Elk
thema wordt doorgesproken in tijdens het teamoverleg. Er wordt maandelijks een overzicht
gedeeld met medewerkers wat betreft MIC/MIM. En de casussen worden besproken met elkaar
om hiervan te leren. HACCP en medicatieveiligheid is op orde. Bewoners wordt ruimte geboden
doordat ze ook in de veilige tuin zelfstandig kunnen voortbewegen. Ook zijn dieren een vast
onderdeel waar bewoners bij betrokken worden.
Leren en ontwikkelen
Teamplan wordt geschreven door medewerkers zelf, met ondersteuning van de
kwaliteitsverpleegkundige. PDCA is hierbij leidraad. Er zijn medewerkers die gediplomeerd
GVP zijn en de nieuwe richtlijn probleemgedrag is ingevoerd. Vanwege probleemgedrag
wordt er in samenspraak met opleidingen een specifieke training op maat ontwikkeld zodat
medewerkers zich veilig voelen. Incidenten worden besproken op afdeling, maand- en
kwartaalrapportage worden gedeeld in het team. Klinisch redeneren wordt opgepakt, er is een
plan voor geschreven voor komend jaar.
Aandachtsvelders zijn actief betrokken bij de themagroepen en delen dit bij elk teamoverleg.
Er worden WIL (werken is leren) bijeenkomsten georganiseerd. Er is maandelijks overleg met de
cliëntenraad.
Leiderschap governance en management
Verantwoordelijkheid wordt zo laag mogelijk in de organisatie gelaten. Persoonlijk leiderschap
wordt bij medewerkers gestimuleerd.
Personeelssamenstelling
SPP is op orde en wordt zo nodig bijgesteld bij veranderde zorgvraag. In de coronatijd was het
soms wel zoeken naar oplossingen wat betreft personele bezetting, dit hebben we ondervangen
door vaste uitzendkrachten aan ons team te verbinden. Er wordt gewerkt met een Atlant
Verpleegkundig Team. Leerlijn PG wordt opgesteld.
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Hulpbronnen, omgeving en context
Na vele jaren van voorbereiding gaat Atlant van start met de restauratie en uitbreiding van
zorglocatie Het Immendaal. Het gaat om de restauratie van het hoofdgebouw en een
uitbreiding (nieuwbouw) van deze locatie. Wanneer alles volgens planning loopt start de
restauratie van het hoofdgebouw in het eerste kwartaal van 2022. De start van de uitbreiding
staat gepland voor het derde kwartaal van 2022. De volledige oplevering wordt verwacht in het
derde kwartaal van 2023.
Gebruik van informatie
Familie wordt gevraagd om elk jaar een evaluatie zorg en dienstverlening in te vullen. Ook
wordt er gevraagd om zorgkaart Nederland in te vullen.

Koningin Wilhelmina
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Op locatie KW is in 2021 een verbetering ingezet op diverse onderwerpen. Zo is er eind 2021 van
alles rondom persoonsalarmering, deursensoren en bed platen gerealiseerd. Hierdoor is het
aantal ‘bellen’ in de nacht teruggebracht van 400 naar 40 ‘bellen’. Alle medewerkers werken
conform het nieuwe cliëntportaal. Het ‘Ken je cliënt’ portaal wordt als positief ervaren. Veel
contactpersonen maken gebruik van de optie om mee te lezen in het dossier. De zorgvraag op
de PG is in de afgelopen twee jaar gewijzigd en je ziet een verzwaring van de zorg. Dat zie je
terug in het aantal ZZP 7 die afgegeven zijn op de afdeling.
Wonen en welzijn
Op het WZC is de zorgvraag veranderd. Doordat cliënten langer thuis blijven wonen, komen ze
met een grotere zorgbehoefte in het woonzorgcentrum (WZC) wonen. Daarbij blijven cliënten
met psychogeriatrische problemen langer in het WZC wonen. Hierdoor wonen er meer cliënten
met een VV05 in het WZC. Voor zorgmedewerkers vraagt dit om aanpassingen in de
benaderingswijze. Tevens kijken de zorgmedewerkers naar zelfredzaamheid en in het kader van
positieve gezondheid benadering wordt er ook meer van de cliënt zelf en zijn of haar naasten
verwacht.
In 2021 hebben we op zorgvuldige wijze afscheid genomen van de dagbesteding en gaan we
ons in 2022 richten op een vernieuwd welzijnsaanbod voor onze bewoners van het woonzorgcentrum.
De inzet van de Kwaliteitskok levert mooie resultaten, naast een schitterende verjaardagtaart
waar bewoner van geniet, zijn er ook diverse projecten voor WCZ en PG. Hierbij kun je denken
aan samen koken met bewoners, het invoeren van smoothies maken zorgt op de PG afdeling
dat het gebruik van bepaalde medicatie afneemt. Soortgelijke projecten zetten we in 2022
voort.
Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning
Op KW werken drie verpleegkundig Kwaliteitscoaches (VKC), die zich dagelijks bezig houden
met de kwaliteit van zorg. Zij ondersteunen het team, de manager en coachen de teams op
verschillende onderwerpen en vaktechnische kennis. Daarnaast nemen de VKC deel aan
verschillende Atlant brede projecten, zijn ze betrokken bij themagroepen, prisma onderzoeken
en zorg gerelateerde vraagstukken. De coaches krijgen twee keer paar jaar een training door
een externe coach om ze handvatten te bieden met betrekking tot coaching en leiderschap.
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Daarbij organiseren de VKC één keer per zes weken intervisie. Op KW zit een vast team van
VKC. Doordat er geen wisseling is, zie je dat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
Leren en ontwikkelen
Op het WZC en de PG hebben alle teamleden een e-learning ‘Wet Zorg en Dwang’ gevolgd. Het
onderwerp is niet van toepassing bij WZC maar het maakt alle medewerkers wel alert op dit
onderwerp. Voor de PG is het een absolute eis om kennis te hebben van deze wet en hierop te
kunnen acteren.
In september is een groep VP4 leerlingen gestart vanuit de pilot: Leren in een groep. Een
combinatie met de Loohof, waarbij op PG team 1, drie medewerkers gestart zijn en op de
Loohof ook drie medewerkers. Er zijn op KW ruim twintig leerlingen verdeelt over drie teams
die verschillende opleidingen volgen van helpende, verzorgende IG/MZ, MZ4, VP4 en HBO-V.
Personeelssamenstelling
Op het WZC is in 2021 bewust afscheid genomen van afdelingsassistenten (AFA’s). Op de PG is
ervoor gekozen om gefaseerd afscheid te nemen van de inzet van afdelingsassistenten. De
meerwaarde van deze rol op een afdeling was er absoluut, maar de begroting maakt dat er
keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot de inzet van deskundigheidsniveaus. De
langzaam groeiende complexiteit van zorg, vraagt gekwalificeerd personeel van minimaal
niveau 2 en hoger. Het ziekteverzuim was, onder andere ten gevolge van Covid,
bovengemiddeld. Het streven van 5.5% is niet haalbaal gebleken en we zien dat er een stijging is
van het verzuim naar 8% tot 9% . In periodes van Covid uitbraken is het percentage zelfs rond
12%. De in- en uitstroom van personeelsleden was in balans. De instroom van nieuwe
gekwalificeerde medewerkers is wel steeds moeizamer aan het worden. Er komen geen reacties
op uitgezette vacature meldingen. Reden om vooral te blijven investeren in opleidingsplekken.
Als gevolg van de coronaperiode is het aantal vrijwilligers afgenomen met 25%. Het is moeilijk
om deze vacatures in te vullen. We werken steeds meer samen met familieleden die we
betrekken bij het huishouden op de huiskamers PG.
Hulpbronnen, omgeving en context
In het rondom het gebouw zijn diverse projecten gestart: denk hierbij aan de goedkeuring van
het projectplan balkongebruik. Dit zal in voorjaar 2022 in gebruik genomen kunnen worden.
In verband met de onrust rondom het pand, en de diefstal van fietsen hebben we een afgesloten
fietsenstalling kunnen realiseren.

Heemhof (Psychogeriatrie-afdelingen Crocus en Aster)
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Namasté – Afdeling Crocus en Aster hebben afgelopen jaar gezorgd dat alle collega’s die nog
geen Namasté training hadden gehad, deze alsnog gevolgd hebben. Iedereen is actief hiervoor
uitgenodigd en zo goed als iedereen heeft deze training nu gevolgd. Dit is terug te zien op de
huiskamers waarbij nu toch vaker andersoortige activiteiten worden aangeboden door de
collega’s. Er is echter nog wel ruimte voor verbetering.
Wonen en welzijn
Inzet koks – Aster heeft nog geen Kwaliteitskok op de afdeling gehad. Echter er wordt wel
wekelijks gekookt door de Koks on tour. Iedere week op één huiskamer. De bewoners genieten
hiervan. Helaas is het door corona ook regelmatig niet doorgegaan en werd het eten al bereid
gebracht.
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Door corona gecombineerd met een al hoog verzuim heeft de kwaliteit van zorg op Aster wel
een tijd onder druk gestaan. Er waren veel uitzendkrachten, wat voor de bewoners niet altijd
prettig is. Gelukkig waren er ook een aantal vaste uitzendkrachten die onze bewoners ook echt
hebben leren kennen.
De Heemhof is afgelopen jaar weer gestart met de inzet van vrijwilligers. Beperkter dan voor
corona, maar genoeg om weer wat extra leuke activiteiten op te kunnen starten.
Er is besloten om geen vrijwilligers meer op de huiskamers in te zetten, omdat in de
coronaperiode gebleken is dat de rust op de huiskamers de bewoners goed doet (niet teveel
prikkels). Om die reden is ook besloten geen bezoek meer op de huiskamers te laten
plaatsvinden (wel halen en brengen van hun naaste uiteraard).
Personeelssamenstelling
Afgelopen jaar is het aantal niveau 4 en 5 collega’s op beide afdelingen toegenomen. Enerzijds
door het aannemen van nieuwe collega’s, anderzijds door het opleiden van collega’s. Het aantal
collega’s dat geen zorg gerelateerde opleiding heeft genoten (niveau 1) zijn we gaan afschalen,
aangezien hun oorspronkelijke taken nu door afdeling facilitair zijn over genomen. Op de
huiskamers willen we graag collega’s met een zorgopleiding hebben staan. Een aantal niveau 1
collega’s zijn in opleiding gegaan en een ander deel is afgevloeid (iedereen zat op tijdelijke
contracten).
Op aantal VIG’ers is afgelopen jaar wel teruggelopen. Het blijkt moeilijk om vervanging te
vinden omdat er weinig aanmeldingen voor zijn. Er is wel veel aanbod van Helpenden, maar veel
te weinig VIG’ers.
Het aannemen van kwaliteitscoaches wordt door beide afdelingen afdeling als zeer waardevol
ervaren. Na wat initiële twijfels over het nut van deze nieuwe functie, geeft nu iedereen aan
superblij te zijn met deze nieuwe collega’s, omdat ze veel voor de afdeling betekenen.
Crocus heeft te maken gehad met een oplopend langdurig verzuim. In december 2021 bedroeg
het verzuim 12.09%. Dit verzuim is deels corona gerelateerd . Er is in 2021 ingezet op
verzuimmanagement waarbij onder andere het bedrijfsmaatschappelijk werk een belangrijke
interventie is geweest.
Door een enorm hoog verzuim op Aster afgelopen jaar (tussen de 8,5 en 26,8%, waarvan 8,5
alleen in december was en de drie maanden ervoor zo’n 26,8) stond de zorg enorm onder druk.
Er is voor gekozen om de lege bedden die in augustus ontstonden door een grote corona
uitbraak een aantal maanden niet op de vullen. Hier is voor gekozen om de collega’s die nog wel
werkten overeind te houden en om nog enige kwaliteit van zorg te kunnen bieden.
Het verzuim op Aster is sinds december lager dan het de afgelopen twee jaren geweest is door
grote investeringen op het gebied van verzuimmanagement en bedrijfsmaatschappelijk werk.
Medewerkers geven aan er veel van geleerd te hebben en beginnen te begrijpen dat ze ook
goed voor zichzelf moeten zorgen. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen.
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Heemhof (Huntingtonafdelingen Dahlia en Everest)
Wonen en welzijn
• Op beide afdelingen HBO-V collega’s aangenomen die bezig gaan met verbeteren van
kwaliteit van zorg en samenwerking.
• Door de collega’s van AB in samenwerking met collega’s Onderzoek en Innovatie wordt
er onderzocht wat een passend aanbod aan daginvulling is voor bewoners die veel op
bed liggen (waarvan sprake is in de laatste fase van de ziekte).
• Huiskamer Roos (Dahlia), semi-zelfstandig wonen, lijkt niet meer aan een vraag van
cliënten te voldoen. Er is in 2021 onderzocht of deze vorm nog moet blijven bestaan.
Begin 2022 is besloten dat Atlant hier in de toekomst reguliere woonplekken van maakt
voor mensen met de ziekte van Huntington.
Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning
• Er is meer samenwerking tussen beide afdelingen, op gebied van kwaliteit, welzijn en
zorg. Waarbij kennisdeling gestimuleerd wordt. Met name de HBO-V’ers en de collega’s
van activiteitenbegeleiding zijn hierin actief.
• Alle zorgteams zijn gestart met teamcoaching, gericht op betere samenwerking en
zelfreflectie.
Leren en ontwikkelen
• In 2021 is een training gestart voor een nieuwe rol. Namelijk aandachtsvelder Trifier.
Deze collega’s gaan de teams ondersteunen bij evaluatie na een heftige gebeurtenis. Zij
worden ook getraind in het bespreken van het onderwerp de-escalerend werken in de
vergaderingen.
• Omgaan met suïcidaal gedrag bij bewoners is een onderdeel van het werk. De eerste
groep medewerkers is hier in 2021 op getraind. En deze training is na evaluatie
doorgezet naar een volgende groep in 2022.
• Naar aanleiding van een CCE-traject rondom moeilijk verstaanbaar gedrag, is er een
advies gegeven om voor team A Capella (Everest) een training Omgaan met moeilijk
verstaanbaar gedrag te ontwikkelen. Deze training is gericht op het begrijpen van het
gedrag en het kunnen handelen vanuit vertrouwen en niet vanuit beheersmatigheid.
Uitrol training Q2 2022.
• Op Everest heeft er een onafhankelijk cultuur onderzoek plaats gevonden, naar
aanleiding van signalen van verstoorde samenwerking. Hier heeft 82% van de
medewerkers aan meegewerkt. De uitkomsten zijn met het team gedeeld. Naar
aanleiding hiervan is er teamcoaching opgestart om de samenwerking en zelfreflectie te
bevorderen (met doorloop in 2022).
• Op Dahlia heeft het team ook coachingsbijeenkomsten gevolgd gericht op
samenwerking en zelfreflectie. Dit krijgt in 2022 een vervolg onder leiding van het CCE
(Centrum voor Consultatie en Expertise).
• Opstart landelijke werkgroepen in verband met ontwikkelingen richting DEC (Doelgroep
Expertisecentrum).
• Verschillende collega’ s vanuit kwaliteitsgelden worden inmiddels opgeleid tot niv. 2 en
3 zorgmedewerkers.
Personeelssamenstelling
• In 2021 zijn zeven medewerkers van Everest en Dahlia gestart met een opleiding. Zij
hebben de ambitie en kwaliteit om door te stromen naar een functie van hoger niveau.
• Op Everest zijn twee collega’s in 2021 gestart met de opleiding tot EVV’er.
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Berkenhove
Wonen en welzijn:
• Binnen het Grand Café is er gestart met andere openingstijden waardoor bewoners ook
de mogelijkheid hebben gekregen om gebruik te maken van de lunchmogelijkheden met
familie.
• Er is aandacht geweest voor het samenstellen van het activiteitenprogramma en deze af
te stemmen op de wensen en behoeftes van de bewoner door met de bewoners in
gesprek te gaan
• Berkenhove is daarnaast een ontmoetingsplek. Binnen de regels omtrent corona is
geprobeerd steeds een alternatief programma te bedenken om aandacht en oog te
hebben voor de diverse doelgroepen.
• Binnen de Regenboog is er een eerste aanzet gemaakt tot het formuleren van een visie
om van daaruit het dagprogramma beter te kunnen aanpassen een de doelgroep. Deze
wordt in 2022 nader uitgewerkt.
• Op huishoudelijk vlak is de menukaart huishouding ingevoerd, waarbij het
schoonmaakaanbod bij de bewoners onder de aandacht is gebracht.
Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning:
• Er aandacht geweest voor de rondleidingen BHV op locatie en de BHV-scholing van
nieuwe medewerkers.
• Medicatieveiligheid en het leren van incidenten is een vast onderdeel geweest binnen de
diverse werkoverleggen en verbeterpunten zijn om gezet in acties. Hierbij zijn het
optimaliseren van Medimo en de inrichting van de opiatenkast een voorbeeld van.
Leren en ontwikkelen:
• In 2021 is er gestart met het werken met een teamplan waarbij de aandachtsvelders van
de diverse onderdelen een podium hebben gekregen. Binnen het teamplan is aandacht
geweest voor:
 Inzet van hygiebags bij het onderdeel hygiëne;
 Binnen het onderdeel kwaliteitsbevordering is er aandacht geweest voor het
geven van klinische lissen afgestemd op de behoeftes van de medewerker;
 Her/opstarten van het HAGRO- spreekuur;
 Binnen het onderdeel wondzorg is er een pilot geweest met het inzetten van
wondkoffertjes in samenspraak met de firma Bosman;
 Binnen het onderdeel incontinentie is katheterzorg een belangrijk onderdeel
geweest wat ertoe geleid heeft dat op dit onderdeel het protocol is aangepast;
 Beide intramurale teams hebben een coaching traject gevolgd.
• Het leerplein is een vast onderdeel geweest van de werkoverleggen, met als doel de
dashboards op orde te krijgen en daarmee bekwame medewerkers
• Binnen KSW is er een probleemanalyse opgesteld. Van daaruit is er een notitie
opgesteld ‘Zelfstandig werken met eigen regelruimte op KSW’. In 2022 zal hier verder
vorm aan worden gegeven.

Leiderschap governance en management:
• Er is gestuurd op het verlagen van het verzuim door dit onderwerp binnen ieder
teamoverleg een onderwerp te laten zijn;
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Er zijn een aantal overleggen met de verzuimadviseur geweest om nader in te zoomen in
het langdurige verzuim;
Er is gestuurd op inzetbaarheid in plaats van op verzuim om op deze wijze gebruik te
kunnen maken van de mogelijkheden van een medewerker in plaats van de
onmogelijkheden;
Er is aandacht geweest voor de afbouw van Zorg Thuis door medewerkers consequent
mee te nemen in de ontwikkelingen en hun zorgen mee te nemen binnen de diverse
overleggen;
Er is aandacht geweest op het sturen op een juiste kwalitatieve en kwantitatieve
bezetting binnen de diverse teams door hier aandacht aan te besteden binnen de
borgingsoverleggen en het gebruik te maken van het capaciteitsplan van de locatie;
Jaargesprekken hebben plaatsgevonden.

Personeelssamenstelling:
• Medewerkers zijn voor Berkenhove van essentieel belang voor de kwaliteit van zorg- en
dienstverlening waarbij het afgelopen jaar aandacht geschonken is aan:
 De juiste medewerkers op de juiste plaats;
 Gezonde medewerkers;
 Betrokken medewerkers;
 Lerende en ontwikkelende medewerkers.
Dit met als doel het eigenaarschap van zowel de individuele medewerkers als het team te
verstevigen en te borgen:
• Sturen op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid; Inzet verzuimadviseur en inzet P&O bij
verzuimgesprekken;
• Kwalitatieve en kwantitatieve bezetting op orde brengen passend bij de zorgvraag;
• Met medewerkers in gesprek gegaan om hun wensen ten aanzien van hun loopbaan te
bespreken wat ertoe geleid heeft dat er diverse medewerkers gestart zijn met een
vervolgopleiding.
Hulpbronnen, omgeving en context:
• Er is gebruik gemaakt van domotica door Tessa in te zetten bij een van de bewoners met
als doel de bewoner langer de eigen regie te kunnen laten voeren;
• Daarnaast zijn er bij een aantal bewoners op afstand bestuurbare deurdrangers ingezet
met als doel dat zij hun zelfstandigheid kunnen behouden.
Gebruik van informatie:
• De informatie vanuit de cliënt-waardering Zorgkaart Nederland is in de team overleggen
besproken en waar mogelijk omgezet naar concrete acties;
• Binnen de zorgleefplannen besprekingen hebben de EVV’ers bewoners en
contactpersoon gestimuleerd hun waardering te geven via Zorgkaart Nederland;
• Binnen de overleggen met de cliëntenraad is de wederzijdse informatie uitgewisseld.
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Berkenhove Kleinschalig Wonen (KSW)
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Binnen KSW is verbetering opgemerkt in het afstemmen van de zorg met behulp van de PDLmethode. De EVV-er heeft meer het podium gekregen in het uitzetten van interventies in
samenspraak met de arts en behandeling en begeleiding. Zorgleefplanbesprekingen,
artsenvisites en gedragsvisites zijn meer gestructureerd. Er is gestart met de foutloos-lerenmethode bij dementie. Mondzorg heeft meer de nodige aandacht gekregen. Zo worden
protheses gepoetst met zachte zeep in plaats van tandpasta.
Wonen en Welzijn
Er wordt gezamenlijk ontbeten en in de avond wordt er gekookt, hetgeen wordt gecoacht door
een Kwaliteitskok. Er wordt gezorgd voor structuur in de dag met meer aandacht voor welzijn.
Welzijnsmedewerker heeft meer podium gekregen. Draagt meer interventies uit en deze
worden gezamenlijk uitgevoerd met zorgmedewerkers. Daarnaast is er meer aandacht voor
begeleiding van bewoners met muziek, hetgeen in 2022 een vervolg gaat krijgen. Er is een
waakmand aangeschaft en er is meer aandacht voor mensen in de terminale fase. Daarbij valt te
denken aan het aanbieden van handmassages, geurbeleving en muziek. Daarbij wordt er
gewerkt aan PDL-kleding voor in de terminale fase.
Geheel KSW heeft zich bewust gemaakt van de vele spullen en de hoge prikkelverwerking die
dit met zich meebrengt. Dat heeft geresulteerd in een meer lichte en prikkelarme omgeving.
Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning
Er is een toename in het gebruik van persoonlijke hulpmaterialen, als glijzeilen, Doff’n donner.
Daarnaast wordt de wondbehandeling opgepakt vanuit Caress en wordt beschreven volgens het
TIME-model. Ook is er in 2021 meer aandacht gekomen voor pijnbeleving bij dementie, mede
door vergroting van kennis en inzet van het daarbij behorende meetinstrument; de PACSLAC.
Er is een plan opgezet voor handhygiëne, zoals de wens voor wegwerphanddoeken,
pomphouders, handschoenhouders.
Ook is er meer kennis bij de medewerkers over richtlijnen, waar te zoeken en hoe te gebruiken.
Leren en ontwikkelen
Binnen het team zijn afgelopen jaar aandachtsvelders gecreëerd voor diverse speerpunten
binnen het team. Deze aandachtsvelders dragen zorg voor verbetering van kwaliteit van zorg,
hetgeen wordt ondersteund door de verpleegkundig kwaliteitscoach.
De verpleegkundig kwaliteitscoach geeft ondersteuning voor het bijhouden van het leerplein.
Namasté en PDL worden opgestart, waarvoor aandachtsvelders de opleiding gaan volgen.
Er zijn familiedagen/bijeenkomsten gearrangeerd, waarbij meerdere familieleden hebben
aangegeven te willen koken op een huiskamer, hetgeen ook is gebeurd.
Personeelssamenstelling
De personeelssamenstelling was in 2021 niet helemaal optimaal. In totaal waren voldoende
medewerkers in dienst, maar er waren verhoudingsgewijs veel collega’s met een niveau 2opleiding die niet zelfstandig of alleen op een huiskamer kunnen werken. Daarnaast waren er
verhoudingsgewijs veel Helpenden en weinig VIG-ers. Daarom is intensief ingezet op het
aanbieden van scholing. Hierdoor werd een deel van deze scheve verhouding opgelost.
Het ziekteverzuim lag in 2021 op 10%. Het inzetten van medewerkers die niet in loondienst
waren bij Atlant, leidde daarnaast tot hogere kosten.
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Marken Haven
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning:
Binnen de geronto-pschychiatrieafdelingen (GP, of: chronische psychiatrische
verpleeghuisafdelingen, CPV) van Marken Haven is er een start gemaakt met de
herstelondersteunende visie zoals deze is omschreven in de Kijk op CPV.
Vanuit de wens van de cliënt is de afgelopen jaren gebruik gemaakt van een regiebevorderend
leefmilieu. Met de bouw van een prachtige nieuwe woonplek welke in nauwe samenwerking met
de bewoners is vormgegeven ontstaat er de mogelijkheid opnieuw te kijken naar de inrichting
van de therapeutische leefmilieus. Deze leefmilieus worden toegepast in het nieuwe gebouw,
waar vanaf 2 mei 2022 gebruik van gemaakt zal worden.
Om de zorg nog beter aan te laten sluiten op onze bewoners kiezen we ervoor om een deel van
de GP-afdelingen een aanvullend leefmilieu aan te meten. Deze leefmilieus zijn als volgt:
Beschermend, Structurerend en Regiebevorderend. Deze milieus zijn tot stand gekomen vanuit
de vraag van de cliënten, zoals het Regiebevorderend leefmilieu. De wens tot het maken van
een structurerend leefmilieu is onder meer resultaat van de ontwikkeling tot expertisecentrum
GP, zodat Atlant beter in staat is tot vervulling van een landelijke ‘last-resort’ functie.
In 2021 heeft de introductie van de therapeuthische leefmilieus vorm gekregen door
besprekingen met de teams. Vervolgens zijn alle betreffende GP-cliënten verdeeld over deze
leefmilieus, door multidisciplinair te bespreken welke zorgbehoefte er is bij de individuele cliënt
en op welk leefmilieu dit het best geboden kan worden.
Wonen en welzijn
Er zijn verschillende agogen werkzaam binnen Marken Haven. Er is een nauwe samen werking
met het activiteitenteam, waarbij er een grote diversiteit is van zowel individuele- als
groepsactiviteiten. Er wordt bijvoorbeeld elke maandagavond vanuit muziekagogie een
succesvolle dansavond georganiseerd. Ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van PMT,
bewegingsagogie en beeldende therapie, waarbij opvalt dat deze disciplines door
laagdrempeligheid en cliëntgerichte ondersteuning veel kunnen bereiken binnen de
herstelondersteunende methodiek. Het activiteitenteam biedt daarnaast zowel individueel als
in groepsverband welzijn en activiteiten aan. Fietsen met de duofiets, de bingo en 1 op 1
boodschappen doen zijn favoriete activiteiten.
Leren en ontwikkelen:
In 2021 is de Kijk op CPV geïntroduceerd binnen de verschillende zorgafdelingen. Verder is er
een competentieprofiel in ontwikkeling voor de GP-medewerker en zijn de KIES trainingen
gecontinueerd.
Expertisecentrum:
Vanuit de ontwikkeling tot een doelgroep Expertisecentrum (DEC) Gerontopsychiatrie, zijn er
vanuit Atlant, maar ook specifiek vanuit Marken Haven medewerkers aangesloten bij
verschillende landelijke werkstromen. Hierdoor is het mogelijk binnen het ontwikkelen van het
Expertisecentrum direct input te leveren waar Atlant en Marken Haven voor staan als de
kwaliteit van zorg betreft. Zo is mede in de landelijke werkstroom opgenomen om de
herstelondersteunende zorg als methodiek tot een van de standaarden in het zorgprogramma
GP te maken. Verder hebben medewerkers werkzaam binnen Marken Haven competentiescans
ontwikkeld, die onderdeel gaan zijn binnen het doelgroepennetwerk GP.
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Sprengenhof
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning:
Er is aandacht gericht op het actualiseren en laten ondertekenen van de zorgleefplannen. Op
één na zijn alle ZLP’s ondertekend.
Wonen en welzijn
Er is afgelopen jaar veel georganiseerd door het team welzijn, onder verantwoordelijkheid van
de coördinator activiteiten. De bewoners hebben teruggegeven dat ze hier erg prettig wonen en
er activiteiten zijn, voor ieders wat wils.
Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning
Verpleegkundig overleggen zijn vormgegeven en gestart met als doel het ontwikkelen van
leiderschap bij de verpleegkundige. Zes-wekelijks zijn de overleggen gepland, om elkaar te
leren kennen en kennis over te dragen en casuïstiek te bespreken.
Leren en ontwikkelen
Er is gestart met een ontwikkeltraject bij de EVV’ers. Hierdoor kregen we meer zicht op de rol
en invulling van het EVV-schap. Zo kunnen we hierna verder met de juiste toerusting voor deze
rol.
Op de PG afdeling hebben twee collega’s met succes de opleiding tot gespecialiseerd
verzorgende psychogeriatrie afgerond. Atlant heeft nog niet een duidelijke rol geformuleerd
voor deze gespecialiseerde medewerkers, maar binnen de afdeling zijn ze van toegevoegd
belang en van waarde.
De rol van kwaliteitsverpleegkundige neemt steeds een meer zichtbare rol aan en heeft een
coachende rol op kwaliteit en veiligheid
Personeelssamenstelling
In 2021 was:
• de personeelssamenstelling op formatie;
• het kwaliteitsniveau op orde;
• het verzuim is gestaag naar beneneden gegaan naar 4.5% (cumulatief);
• kosten en opbrengsten in goede balans.
Vanwege de goede productie en personele uitgaven in balans, eigen formatie en laag verzuim,
zijn aan het einde van het jaar extra uren aan collega’s toegekend. Om extra welzijn te geven en
extra taken op te pakken.
Hulpbronnen, omgeving en context
Wonen: Begin van het jaar is de verbouwing van de Sprengenhof gestart. De badkamers op
afdelingen WZC zijn vernieuwd, hierbij is voor de herinrichting gelet op het creëren van een
meer ergonomische werkomgeving. Ook zijn alle voordeuren van de appartementen verbreed
waardoor er de mogelijkheid is om bewoners in bed uit de kamer te verplaatsen.
De woonkamers op de PG afdelingen zijn uitgebouwd, hierdoor is er ruimte gecreëerd voor een
zitgedeelte. De extra ruimte heeft rust opgeleverd voor de beleving van de bewoners, doordat
er meer licht en ruimte is. De bewoners hebben nu de keuze te gaan zitten waar ze willen. Aan
een hoge tafel of in een zitje.
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De Loohof
Leren en ontwikkelen
Op een van de afdelingen van de Loohof is gestart met een pilot van ‘Basis voor beter’. Hierbij
kiezen teams zelf het onderwerp dat ze willen aanpakken. Basis voor beter heeft het team
geleerd om continu te blijven verbeteren. We zijn begonnen in een klein verbeterteam en
daarna is de werkwijze uitgerold over het hele team, waardoor iedereen betrokken is. Op de
afdeling hebben we een Basis voor beter whiteboard waarop het gekozen onderwerp door
middel van de verbetercyclus elke week wordt besproken door de aanwezige teamleden. De
kracht is dat de onderwerpen door het team gekozen worden. Dat zorgt ervoor dat de
draagkracht om te verbeteren wordt vergroot.
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Eén van de onderwerpen van Basis voor Beter die afgelopen jaar aan bod is gekomen, is ‘terug
rapporteren’. Het heeft de afdeling als resultaat opgeleverd dat er efficiënter wordt gewerkt. Er
is sprake van tijdswinst en duidelijkheid wat er per bewoner moet gebeuren. Dit zorgt voor rust
zowel voor de medewerkers als de bewoners.
Leiderschap, governance en management
Wat betreft management heeft de Loohof een turbulent jaar gehad. Aan het begin van 2021 is
een interimmanager gestart op deze locatie en een andere manager werd aangesteld vanaf juni.
Eind 2021 vertrokken beide managers echter weer voor nieuwe uitdagingen. De wisselingen
hebben veel gevraagd van de teams, maar de medewerkers van de Loohof stellen zich elke keer
opnieuw open voor nieuwe managers en willen hen graag een warm welkom bieden.
Personeelssamenstelling
In het woonzorgcentra werken nu een aantal leerlingen in combi-opleiding tot VIG/MMZ. Deze
opleiding volgen zij via het TOP college van het ROC Aventus.
In het najaar van 2021 zijn op een van de teams een aantal studenten gestart met de opleiding
tot verpleegkundige niveau 4. Deze studenten zijn begonnen zonder enkele zorgachtergrond,
maar door de begeleiding en het meewerken op de werkvloer, hebben de beginnende
verpleegkundigen zich in enkele maanden ontwikkeld op de werkvloer. Nu kunnen zij nu
zelfstandig basiszorg verlenen aan de bewoners. Zij worden ondersteund door een centrale
werkbegeleider en een praktijkopleider van Atlant.
Hulpbronnen, omgeving en context
De Loohof is in het voorjaar van 2021 gestart met een verbouwing. Hierbij zijn de deuren
verbreed en de badkamers opnieuw ingericht zodat onder andere het werken met hulpmiddelen
wordt bevorderd. Hierdoor is het eenvoudiger om bewoners met ernstige fysieke beperkingen
te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van de tillift. De verbouwing heeft gezorgd voor enig
geluids- en stofoverlast, maar het eindresultaat mag er zijn!
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Markenhof
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
In mei 2022 zal verhuizing naar de nieuwe Korsakov afdeling op Markenhaven plaatsvinden.
De afdeling zal de naam Erasmusbrug krijgen. Deze afdeling zal er niet alleen fysiek anders uit
zien, maar ook zorginhoudelijk gaan we hier iets bieden wat nieuw is voor de Korsakov
doelgroep binnen Atlant. Er wordt een nieuwe woonomgeving gecreëerd voor twintig
bewoners met het syndroom van Korsakov. Er is vraag naar een locatie voor de Korsakov
doelgroep met meer begeleiding, structuur en beslotenheid op de momenten dat het niet
anders kan. Deze vraag wordt versterkt door de ontwikkelingen ten aanzien van het
Expertisecentrum, waarin Atlant invulling moet geven aan de ‘Last Resort’ functie. Bewoners
met Korsakov die het open karakter van de reeds aanwezige buurten niet aan kunnen, komen nu
terecht op de afdeling voor chronische psychiatrie (CPV). Het is de bedoeling om nieuwe
bewoners met een soortgelijke hulpvraag in de toekomst binnen afdeling Erasmusbrug op te
vangen. Het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met het multidisciplinaire team een
eerste aanzet gegeven aan de invulling van deze nieuwe zorgvorm en het daarbij passende
therapeutische milieu.
Wonen en welzijn
Ten aanzien van de dagbesteding hebben we het aanbod uitgebreid door zinvolle dagbesteding
aan te bieden op de woonlocaties. Enerzijds gedwongen door de coronamaatregelen, maar
anderzijds ook doordat we gemerkt hebben dat er hierdoor een nog grotere groep bewoners
werd bereikt met een passende dagbesteding.
Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning:
Het afgelopen jaar heeft grotendeels in het teken gestaan van de accreditatie tot landelijk en
regionaal Expertisecentrum Korsakov. In de transitie naar Expertisecentrum zijn alle facetten
van kwaliteitszorg voor de bewoner met Korsakov aan bod gekomen en heeft er op al die
gebieden een positieve ontwikkeling plaats gevonden.
Leren en ontwikkelen
Alle zorgmedewerkers hebben zich getoetst aan het competentieprofiel van de
zorgmedewerker Korsakov. In gesprek met elkaar is hierop gereflecteerd en heeft iedere
medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Deze plannen worden begin 2022
geëvalueerd. Daarnaast hebben alle medewerkers die nog niet getraind waren, de training
Empathisch Directieve Benadering en de basiscursus Korsakov succesvol afgerond.
Om nog beter aan te sluiten bij de soms ingewikkelde hulpvragen van de bewoners zijn we in
2021 gestart met het Moreel Beraad. Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers
gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de
hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een specifiek opgeleide gespreksleider.
Dit heeft een aantal keren geleid tot nieuwe inzichten in situaties waarin men eerder vast
dreigde te lopen.
Personeelssamenstelling
In 2021 zijn op alle buurten binnen de Markenhof HBO-V’ers aangesteld. Zij hebben een
aanvullende rol gekregen op de zorgteams en zijn onder andere verantwoordelijk voor het
evalueren en bijstellen van de zorgprocessen, het creëren van voorwaarden tot teamreflectie en
een nog beter zicht op de groepsdynamiek binnen de buurten.
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Hulpbronnen, omgeving en context
In het netwerk hebben wij de contacten aangehaald met de ketenpartners Korsakov. Door
intensiever samen te werken willen we voorkomen dat cliënten met onduidelijke en
meervoudige problematiek tussen de wal en het schip belanden. Door samen te werken op het
gebied van diagnostiek, detoxificatie en een passende woonvoorziening kan de cliënt een
passend antwoord krijgen op zijn hulpvraag doordat er in gezamenlijkheid een aanbod kan
worden gedaan vanuit een ieders expertise.

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

Kwaliteitsverslag 2021
Pagina 52/55

14. Bijlage 2: WZD-analyse
Inleiding
Passend bij onze visie Wij geven ruimte zijn wij terughoudend in het verlenen van onvrijwillige
zorg. Wij zoeken altijd naar het middel dat het minst ingrijpt in de levenssfeer van onze cliënt en
zetten slechts in uiterste noodzaak onvrijwillige zorg in. Dit sluit aan bij het ‘Nee, tenzij’
uitgangspunt van de Wet zorg en dwang (Wzd).
In het kader van de implementatie van de Wzd hebben in januari 2021 de laatste scholingen
plaatsgevonden. Per 1 februari van dat jaar zijn we volledig overgegaan naar de Wzd-werkwijze.
De implementatie vindt verder in de praktijk plaats onder het motto reflecteren, leren en
verbeteren. In juli 2021 is het Wzd-project afgerond en overgedragen aan de themagroep
Vrijheidsbevordering en Onvrijwillige zorg.
De themagroep is verantwoordelijk voor de PDCA-cyclus op het thema onvrijwillige zorg. Voor
het uitoefenen van deze taak en het voorzien in de verplichte analyse aan de IGJ wordt
momenteel een werkproces ingericht. Hieronder beschrijven we het proces en de inhoudelijke
uitkomst van de analyse 2021.

Wijze van analyseren
De analyse van onvrijwillige zorg in 2021 is als volgt uitgevoerd:
1. Verzamelen van gegevens: een datadump uit het behandeldossier Ysis is bewerkt tot
diverse draaitabellen in Excel, waarbij is uitgesplitst naar zowel locaties als specifieke
doelgroepen.
2. Reflecteren en leren: door analyse van de draaitabellen en de uitkomsten van de
kwalitatieve monitoring gedurende het jaar is door de (multidisciplinaire) themagroep
Onvrijwillige zorg gereflecteerd op de inzet van onvrijwillige zorg en geleerd.
3. Centrale cliëntenraad: onderhavige analyse is ter reactie voorgelegd aan de centrale
cliëntenraad. De reactie van de Centrale Cliëntenraad is in hoofdstuk vijf terug te
vinden.

Analyse
De datadump uit Ysis heeft duidelijk gemaakt dat er in 2021 bij 56 cliënten van Atlant
onvrijwillige zorg geregistreerd is. In onderstaande tabel is terug te vinden bij hoeveel cliënten
per locatie trajecten geregistreerd zijn.
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Een overzicht naar trajecten per reden van opname, laat het volgende zien:
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Omvang van onvrijwillige zorg binnen Atlant
1. Onvrijwillige zorg wordt het meest ingezet bij CPV-cliënten (in 2021 41% van totale
onvrijwillige zorg, in 2020 52%), gevolgd door PG (29%) en Huntington (16%). Bij de
doelgroep Korsakov wordt relatief het minst onvrijwillige zorg toegepast (4%).
2. Samenhangend hiermee zien we de meeste onvrijwillige zorg op locatie Marken Haven
(doelgroep CPV) en de Heemhof (doelgroep Huntington en PG). Op de locaties Berkenhove
(PG) en Sprengenhof (PG) is geen onvrijwillige zorg geregistreerd.
3. In 2021 is aan 56 van de in totaal 646 cliënten, die inclusief behandeling bij Atlant verblijven
een vorm van onvrijwillige zorg verleend. Dit is 8.6%
Vormen van onvrijwillige zorg
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4. Van de totale onvrijwillige zorg in 2021 betreft 38% medicatie (in 2020 52%). Bij de
doelgroep CPV is dit aanzienlijk minder (9%) dan bij de andere doelgroepen waar tenminste
de helft van de onvrijwillige zorg medicatie betreft.
5. Bij CPV en Korsakov betreft de helft van de onvrijwillige zorg overige beperkingen om het
eigen leven in te richten.
Stappenplan
6. Het merendeel van de onvrijwillige zorg bevindt zich in stap 1 (82%). De overige 18% zit in
stap 2. De meeste onvrijwillige zorg is ingezet bij de doelgroep CPV, die bevonden zich
allemaal in stap 1.
7. Aangezien geen van de onvrijwillige zorg zich in stap 3 of hoger bevond, is nog geen inzet
geweest van een extern/onafhankelijk deskundige.
Evaluatie en afbouw onvrijwillige zorg
8. Van de ingezette onvrijwillige zorg is 14% (8 maatregelen) na evaluatie gestopt. Kijkend
naar de looptijd van de ingezette onvrijwillige zorg zat slechts 1 daarvan in de juiste stap. De
overige 7 maatregelen zijn veel langer dan 3 maanden in stap 1 of stap 2 gebleven.
9. Van de doorlopende onvrijwillige zorg zit 38% in de juiste stap. Bijna tweederde van de
onvrijwillige zorg zit zodoende langer dan de maximale duur van 3 maanden in stap 1
respectievelijk stap 2. Naar verwachting betekent dit ook dat de inzet ook niet tijdig
geëvalueerd is.

Cliëntvertrouwenspersoon
Bewoners van Atlant kunnen gebruik maken van een externe cliëntvertrouwenspersoon (CVP)
bij behoefte aan ondersteuning bij de (mogelijke) inzet van onvrijwillige zorg. In 2021 heeft de
CVP vier verzoeken tot ondersteuning ontvangen. Onderwerpen van de ondersteuningsvragen
betroffen zowel informatie en advies als onvrede met betrekking tot onvrijwillige zorg,
bijvoorbeeld beperking op bezoek, onvrijwillige opname en beperking bewegingsvrijheid.
In 2021 heeft de CVP Wzd geen signalen over tekortkomingen in de structuur of de uitvoering
van onvrijwillige zorg aan Atlant doorgegeven.

Conclusie en verbetermaatregelen
2021 was het jaar waarin Atlant overging van een projectmatige aanpak om de WZD te
implementeren naar een integratie van de processen in de reguliere werkwijzen. Terugkijkend
op het jaar 2021 concludeert de themagroep Vrijheidsbevordering en onvrijwillige zorg dat er veel
werk is verzet om onze 1550 medewerkers bewust te maken van wat onder onvrijwillige zorg
valt en wat er als alternatief geboden kan worden. De analyse heeft ook een aantal
verbeterpunten aan het licht gebracht.
Registratie
De analyse van de inzet van onvrijwillige zorg heeft tot de conclusie geleid dat de inzet en
registratie van onvrijwillige zorg binnen Atlant verbeterd kan en moet worden. Op locaties waar
geen onvrijwillige zorg geregistreerd is, wordt naar verwachting wel onvrijwillige zorg
toegepast. Leden van de themagroep bevragen hun vakgenoten hierop. Ook is er bij de
themagroep aandacht voor betere registratie van onvrijwillige zorg in de toekomst.
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Organisatie
Veel trajecten blijken zich niet in de juiste stap te bevinden: het merendeel blijft in stap 1
hangen. We trekken hieruit de conclusie dat we ons wel bewust zijn van het feit dat er
onvrijwillige zorg gegeven wordt, maar dat er onvoldoende geacteerd wordt op de
vervolgstappen. Onderzocht moet worden of WZD-functionarissen wel voldoende gefaciliteerd
zijn om hun taak uit te oefenen.
Bij de implementatie van de WZD is er voor gekozen om niet de bij Atlant gebruikelijke
werkwijze van werken met aandachtsvelders op de locatie in te voeren. De themagroep
constateert dat ondanks alle scholingen en andere implementatie-inspanningen, we in de
praktijk zien dat men op veel plekken nog zoekende is in de uitvoering. Dit betreft met name de
samenwerking/verbinding tussen behandelaren en zorgmedewerkers/-teams bij uitvoering van
de Wzd-werkwijze, in bijzonder het multidisciplinaire overleg en het delegeren van taken als
zorgverantwoordelijke aan de EVV. Onvoldoende gedeeld eigenaarschap en ervaren
werkdruk(verzwaring) lijken ertoe te leiden, dat onvoldoende initiatief/verantwoordelijkheid
genomen wordt om de nieuwe Wzd-uitvoering samen actief in de praktijk op te pakken. Dit
heeft er begin 2022 toe geleid dat er gekozen is om toch met aandachtsvelders te gaan werken.
Het systeem rondom de WZD-functionaris wordt geëvalueerd met leidinggevende en
behandelaren.
Kennisniveau
Eind 2022 wordt door middel van trainingen / cursussen het kennisniveau ten aanzien van
onvrijwillige zorg verhoogd met betrekking tot:
o verdere borging van vertegenwoordiging en mentorschap (voor EVV-ers en
casemanagers);
Signaleren van weerstand/verzet bij cliënten door zorgmedewerkers;
o Het delen van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de reparatiewetten voor de
WZD met behandelaren en zorgverantwoordelijken.
Vraagstukken voor de themagroep
o De meest voorkomende vorm van onvrijwillige zorg bij CPV wordt geregistreerd onder
overige beperkingen het eigen leven in te richten. Wat wordt daar onder geschaard?
o Hoe verhoudt onvrijwillige zorg zich ten opzichte van huisregels waarin roken op kamers
over het algemeen niet is toegestaan?
o Hoe moet de empathisch directieve benadering gezien worden in het licht van
onvrijwillige zorg?
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