Video: Evidence Based onderzoek Atlant laat
succes dagactiviteitencentrum zien

Al jaren heeft Topcare zorginstelling Atlant een dagactiviteitencentrum (DAC) waar mensen met het syndroom
van Korsakov aan het werk kunnen. Het DAC bootst zoveel mogelijk de realiteit na, zoals die is buiten de
instelling en werkt hierdoor normaliserend. Het doel is duidelijk. Atlant biedt cliënten een zinvolle
dagbesteding en daarmee een duidelijke dag- en weekstructuur om de zelfredzaamheid van cliënten te
bevorderen. Maar waarom werkt het DAC? De organisatie liet dit onderzoeken. Bekijk onderstaande video
voor interessante inzichten.

Topcare: Evidence Bases onderzoek
Voor de speciale doelgroepen Korsakov en Huntington ontving Atlant in 2016 het predicaat Topcare. Als
Topcare-instelling investeert Atlant in onderzoek en innovatie, ontwikkelt het nieuwe behandelmethoden en
deelt het Evidence Based kennis.

https:/www.waardigheidentrots.nl/praktijk/video-dac-atlant-succesvol/

Arna van Doorn-Klomberg, Onderzoeker DAC Atlant
‘Het onderzoek is belangrijk, want de organisatie heeft inzichtelijk welke factoren allemaal een rol spelen om een
succesvol DAC te krijgen. Beter inzicht geeft ons de mogelijkheid Evidence Based te werken.’

Het is lastig om aan te geven waarom het DAC werkt. Daarom heeft de organisatie Dr. Arna van DoornKlomberg ingeschakeld om Evidence Based onderzoek te doen. Ze hield interviews met medewerkers en zij
concludeert dat er veel aspecten zijn die een rol spelen in het succes van het DAC. Medewerkers geven aan dat
het ‘centraal stellen’ van de cliënt heel goed werkt. Het feit dat cliënten eigen ambities kunnen nastreven en
plezier hebben geeft ze het gevoel dat ze er nog toe doen.

Hennie ten Tije
‘Het dagactiviteitencentrum geeft mensen weer een doel in hun leven. Mensen ontlenen daar eigenwaarde aan. Arbeid
geeft status, je hoort er dan weer bij. Atlant probeert de normalisatie door te voeren, zoals dat buiten de
verpleeghuismuren ook gewoon door gaat.’

DAC op maat
‘Ik vind het mooi om te zien dat iemand er plezier in heeft en dat iemand ambities heeft’, zegt Marjoke
Schaake, medewerker bij het DAC. ‘Het gevoel hebben dat ze er nog toe doen is heel belangrijk. Als je dit niet
op maat doet, gaat het niet werken.’

Meer weten
Het onderzoeksrapport is nog niet beschikbaar. De komende periode worden de laatste puntjes op de i
gezet. Zodra het rapport beschikbaar is, plaatsen wij het online.
Atlant neemt deel aan het project Waardigheid en trots. Bekijk de verbeterplannen van de organisatie
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