
Atlant ontvangt Topcare predicaat       
 
 
Woensdag 18 februari organiseerde Stichting Topcare het mini-symposium ‘Topcare in de 
zorgsector’. Kees van der Burg, directeur generaal langdurige zorg van VWS, heeft in 
Montfoort de eerste Topcare predicaten uitgereikt. Atlant Zorggroep is één van de vijf 
zorgorganisaties die het predicaat heeft ontvangen. Atlant ontving er zelfs twee; één voor 
Huntington en één voor Korsakov. 
 
 
Topcare: belangrijke rol in vernieuwing en verbetering zorgsector 

 
Topcare en Atlant 
Nederland wordt geconfronteerd met uitdagingen als het gaat om langdurige zorg. Zorg 
wordt meer en meer in de wijken geregeld, zo lang mogelijk thuis is het beleid en er wordt 
steeds meer gevraagd van mantelzorgers. Ook moet zorg kwalitatief goed, doelmatig en 
betaalbaar zijn. Topcare draagt bij aan oplossingen voor deze uitdagingen. 
  
Topcare staat voor topzorg aan mensen met complexe aandoeningen die langdurig zorg 
nodig hebben. Bij Atlant gaat het om Markenhof en Heemhof waar mensen met Huntington 
en Korsakov wonen. Als enige zorgorganisatie in Nederland zijn aan Atlant twee certificaten 
uitgereikt. Nelleke Vogel, bestuurder van Atlant; “Natuurlijk zijn we trots dat we deze 
certificaten mogen ontvangen. Het is de bevestiging van onze bijzondere expertise.” 
  
Topcare zorgorganisaties zetten praktijkvragen van zorgverleners en cliënten om naar 
praktijkgericht onderzoek en delen opgedane kennis en ervaring in de sector. Dit gebeurt 
samen met cliënten en mantelzorgers, andere zorgorganisaties en onderzoeks- en 
kennisinstituten. Nelleke Vogel: “Atlant werkt in het kader van Topcare samen met 
hoogleraren en lectoren van verschillende Universitair Medische Centra en hogescholen. 
Vanuit de Hoge School Arnhem-Nijmegen is er een lector verbonden aan Atlant. 
Samenwerking met andere zorginstellingen is een voorwaarde. Zo werken we samen aan 
nieuwe en bewezen behandelmethoden, doelmatige zorg en continue verbetering van 
kwaliteit van leven van onze cliënten. Dat maakt onze zorg uniek.” Topcare past bij de 
zorgaanbieder die Atlant graag wil zijn. “Het is een combinatie van de zorg thuis aanbieden, 
in ieder geval zolang mogelijk, en in een zorgorganisatie wanneer nodig. Altijd met zoveel 
mogelijk eigen regie bij de cliënt over het dagelijks leven.” 
  
Topcare in de VWS plannen  
Het mini-symposium op 18 februari was de afronding van de startfase van Topcare. Atlant 
kreeg de Topcare predicaten overhandigd omdat is aangetoond dat voldaan wordt aan de 
Topcare criteria op het gebied van zorg, onderzoek, onderwijs en samenwerking. Het is ook 
de start van een nieuwe fase. Topcare gaat uitbreiden naar meer deelnemers. En de huidige 
deelnemers verplichten zich de komende jaren verder te werken aan onderzoek en scholing 
ter verbetering van langdurige zorg. Tijdens het mini-symposium werd vooruit gekeken naar 
hoe Topcare dat gaat doen, met wie en wat de impact zal zijn voor de hele sector. Nelleke 
Vogel: “De verpleeghuissector was afgelopen weken weer volop in het nieuws. In de nieuwe 
plannen van staatssecretaris van Rijn, die moeten leiden tot een betere kwaliteit, wordt 
Topcare genoemd als een voorbeeld van zorg waar in de komende jaren aan moet worden 
gewerkt. Dat is natuurlijk een geweldige stimulans voor Atlant Zorggroep en het 
onderstreept dat we op de goede weg zijn.” 
  


