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Inleiding  
In dit kwaliteitsverslag wordt uiteengezet hoe op de locaties van Martha Flora de medewerkers op 
een lerende wijze zorgdragen voor het welbevinden, de zorg en de dienstverlening voor de 
bewoners. Martha Flora zal ieder jaar een kwaliteitsverslag uitbrengen dat is gebaseerd op de 
evaluatie van de doelstellingen en inhoud van het kwaliteitsplan. 
 
Met dit verslag wordt voldaan aan een eis uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kader is als 
kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijk Register van het Zorginstituut en vormt daarmee 
vanaf 1 januari 2017 de wettelijke basis voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader 
beschrijft wat de bewoner1 kan verwachten van de dagelijkse interactie met zorgverleners en 
beschrijft de elementen van kwaliteit die belangrijk zijn in het contact met de bewoner.  
Het kwaliteitskader beschrijft ook de randvoorwaarden die een zorgorganisatie op orde moet 
hebben om de zorg zo goed mogelijk te ondersteunen en vormt daarmee tevens het kader voor 
extern toezicht.  
 
In het kwaliteitskader wordt eveneens uitgegaan van het belang van transparantie. Voor het lokale 
leer- en verbeterproces is het belangrijk dat de relevante informatie in alle openheid beschikbaar is 
voor de betrokkenen. Voor keuze-informatie en externe verantwoording is openbaarheid van het 
kwaliteitsverslag en vergelijkbaarheid van informatie vereist. Daarom wordt dit kwaliteitsverslag 
gepubliceerd op de eigen website en op de Openbare Database van het Zorginstituut Nederland. 
 
Martha Flora bestond in 2017 uit een acht zelfstandige locaties die vanuit eenzelfde visie invulling 
gaven aan het welbevinden, de zorg en dienstverlening. In dit verslag worden de algemene 
uitgangspunten benoemd en waar relevant de verschillen tussen de locaties beschreven. 
Het verslag opent met een profielschets van de organisatie, waarna de uitkomsten per onderdeel van 
het kwaliteitskader aan bod komen: 
• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning; 
• Wonen en welzijn; 
• Veiligheid; 
• Leren en verbeteren van kwaliteit; 
• Leiderschap, governance en management; 
• Personeelssamenstelling; 
• Gebruik van hulpbronnen; 
• Gebruik van informatie. 
  

                                                             
1 Martha Flora ziet de mensen met dementie die in de locaties wonen, zowel als bewoner, klant, patiënt als gast. In dit verslag wordt voor 
de leesbaarheid de term ‘bewoner’ gebruikt. 
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Over Martha Flora 

Martha Flora is een particulier initiatief in dementiezorg. Gebouwd op persoonlijke ervaringen van 
grondlegger Marco Ouwehand en gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek. Het resultaat: een 
uniek zorgconcept voor mensen met alzheimer of een andere vorm van dementie. 
 

Missie van Martha Flora 

Als u straks bij ons komt wonen, blijft uw leven zoals het nu is. In elk geval zo veel mogelijk. 
Dat maakt Martha Flora uniek ten opzichte van andere zorgaanbieders. Het leven zoals u dat 
nu leeft zo goed mogelijk voorzetten en alle ruimte om uzelf te zijn – dat is het doel van de 
allerbeste dementiezorg. Dementiezorg volgens Martha Flora respecteert uw autonomie en 
geeft u maximale vrijheid. Binnen de veilige, beschermde Martha Flora omgeving. Uw 
welbevinden is ons uitgangspunt. Elke dag weer. 
 

Wij vinden het belangrijk dat we u eerst goed leren kennen. Wat is uw levensverhaal? Wat 
zijn uw passies, hobby’s, opvattingen, overtuigingen? Waar heeft u een hekel aan? Waar 
voelt u zich prettig bij? Hoe beter we u kennen, hoe beter we kunnen zorgen dat u zich op 
uw gemak voelt. 

Voor uw welbevinden is contact met uw familie natuurlijk ook belangrijk. Net als 
comfortabel wonen, goede medische zorg en een persoonlijke band met de liefdevolle 
medewerkers van Martha Flora. 
Uw familieleden worden op elk moment van de dag gastvrij onthaald. Ze kunnen altijd 
aanschuiven bij het ontbijt, de lunch of het avondeten. Ze kunnen blijven logeren, in uw 
comfortabele appartement of de aparte, ruime logeerkamer. Iedereen kan, net als u, lekker 
z’n gang gaan in de Meander. En tot grote opluchting van de jongste generatie is er ook wifi. 
Ook onze medewerkers voelen bijna als familie, zo goed kennen ze u. Want zorg is iets 
tussen mensen onderling en de kwaliteit van zorg wordt bepaald door de mate waarin de 
zorgverlener in staat is een relatie aan te gaan met degene die zorg nodig heeft. Ze luisteren 
aandachtig en geduldig en hebben nooit haast. Vaak hebben ze aan een half woord genoeg. 
Ze begrijpen hoe u zich voelt, kennen uw voorkeuren en weten hoe u het liefst uw dag 
doorbrengt. En ze staan voor u klaar als u ze nodig heeft. Dag en nacht. Ook als u medische 
zorg nodig hebt komen onze mensen natuurlijk direct in actie. Observeren, signaleren – het 
is hun tweede natuur. Want dementie is een complexe ziekte met soms vervelende 
complicaties. Heeft u medische hulp nodig, dan wordt onmiddellijk een gespecialiseerde arts 
of therapeut ingeschakeld. 

Bij Martha Flora doen we er alles aan om u een zo normaal mogelijke woon- en 
leefomgeving te bieden. Een veilige, beschermde omgeving waar u zichzelf kunt zijn. En uw 
eigen leven zo veel mogelijk kunt voortzetten. 
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Persoonlijke zorg bij dementie 

 

Uw persoonlijk welbevinden. Daar draait het om bij Martha Flora. Maar hoe zorgen wij dat 
de kwaliteit van uw leven maximaal is? En hoe zorgen wij ervoor dat u uw leven zoals u dat 
gewend bent zoveel mogelijk kunt voortzetten? Door u heel goed te leren kennen. We zijn 
benieuwd naar uw levensverhaal en hoe het met u is. Wat zijn uw passies, uw hobby’s, uw 
opvattingen en overtuigingen? Waar heeft u een hekel aan? Waar voelt u zich prettig bij? En 
wat voor soort dementie heeft u eigenlijk? Hoe meer we van u weten, hoe beter we kunnen 
zorgen dat u zich helemaal op uw gemak voelt en dat het u goed gaat. Elke dag weer. 

Niks moet, er kan heel veel 
Bij ons zijn er geen activiteitenroosters, geen verplichte toestanden. U doet lekker waar u zin 
in heeft, wanneer u daar zin in heeft. Niks moet. En er kan van alles. Houdt u van koken? Dan 
kunt u altijd meehelpen in de keuken. U leest graag? Pak een boek uit de bibliotheek en ga 
lekker zitten in de sfeervolle tuin. Of zoek gezelschap in de eetkeuken of de grote huiskamer, 
als u behoefte heeft aan gezelschap. Sport, muziek maken… zeg tegen een van onze mensen 
wat u wilt doen, wij zorgen dat het kan. En wilt u even lekker alleen zijn? U bent zo weer in 
uw eigen appartement, in uw vertrouwde eigen levenssfeer, tussen de dingen die u dierbaar 
zijn. 

Martha Flora’s standpunt ten aanzien van de vrijheid van bewoners 
Martha Flora wil u een zo normaal mogelijke woon- en leefomgeving bieden waar u uzelf 
kunt zijn en uw eigen leven kunnen voortzetten. 

Daarbij staat voor ons centraal: 

• Respect voor uw autonomie 
• Maximale vrijheid binnen de mogelijkheden van het gebouw en directe omgeving 

Dit betekent dat u vrij bent om uw eigen appartement te verlaten en binnen de Meander en 
de afgesloten buitenruimte vrij te bewegen. Daar is niet continu toezicht aanwezig. Martha 
Flora past in principe geen vrijheid beperkende middelen toe. Van u en/of uw 
vertegenwoordiger verwachten wij dat jullie de keuze voor Martha Flora mede bepalen op 
dit standpunt en samen met Martha Flora de daarmee samenhangende risico’s accepteren. 
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Om deze risico’s zoveel als mogelijk te beperken, kan het soms nodig zijn om gebruik te 
maken van beschermende toepassingen. Het gaat hierbij om toepassingen als een 
alarmeringssysteem in het appartement en badkamer, deursignalering-systeem, deur-
opensysteem in appartement, uitluistersysteem in appartement, vaste bewegingsdetectie 
en vast cameratoezicht. Deze toepassingen worden alleen in overleg met uw 
vertegenwoordiger ingezet, hiervoor dient schriftelijk toestemming te worden verleend. 
 

 

De familie hoort erbij 

 
 
Blije kleinkinderen over de vloer. Uw zoon of dochter die een weekendje komt logeren. Uw 
familie is natuurlijk alles voor u. Daarom kunt u het familieleven zoals u dat gewend bent 
gewoon voortzetten. Ook voor uw familie voelt Martha Flora als een warm thuis. Een thuis 
waar alle ruimte is om gezellig samen te zijn, een thuis dat van alle gemakken en comfort is 
voorzien. 

Familie altijd welkom 
Uw familieleden zijn voor ons goede bekenden. Ze zijn welkom op elk moment van de dag en 
worden gastvrij onthaald. En ze kunnen altijd aanschuiven bij het ontbijt, de lunch of het 
avondeten. Of blijven logeren. Uw kinderen merken dat u zich prettig voelt en zijn blij u te 
zien. Uw kleinkinderen vermaken zich opperbest, kunnen lekker gamen en rustig hun gang 
gaan. En tot grote opluchting van de jonge smartphone-generatie is er ook wifi. 
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Liefdevolle medewerkers 

 

Zorg is iets tussen mensen onderling en de kwaliteit van zorg wordt bepaald door de mate 
waarin de zorgverlener in staat is een relatie aan te gaan met degene die zorg nodig heeft. 
Hoe beter de relatie tussen mensen is, hoe beter de kwaliteit van de zorg. Dat inzicht is niet 
nieuw. Wij zetten daadwerkelijk in op het bouwen en onderhouden van de persoonlijke 
relatie met u en uw naasten. Daar maken wij dus ook de tijd voor. Daarom werken wij in 
vergelijking met de reguliere zorg met veel meer zorgprofessionals. Liefdevolle en 
professionele medewerkers, die zich als geen ander in u kunnen verplaatsen. 

Zorgvuldige selectie 
Niet iedereen kan zomaar bij Martha Flora komen werken. We zijn heel zorgvuldig bij het 
selecteren van ons personeel. Het zorgen voor anderen moet hun roeping zijn. En ervaring in 
de zorg is uiteraard een vereiste. Wij selecteren onze mensen op hun inlevingsvermogen, 
geduld, psychologisch inzicht en de juiste omgangsvormen. Bovendien moeten ze bereid zijn 
om te blijven leren, want zorg is nooit ‘af’ en kan altijd beter. Iedereen die voor ons werkt, 
wordt permanent getraind en gecoacht. 

Mensen maken het verschil 
Onze liefdevolle medewerkers maken het verschil. Ze voelen bijna als familie, zo goed 
kennen ze u. Ze luisteren aandachtig en geduldig naar u en hebben nooit haast. Vaak hebben 
ze aan een half woord genoeg. Want ze begrijpen hoe u zich voelt, kennen uw voorkeuren 
en weten precies hoe u graag uw dag doorbrengt. En ze staan voor u klaar als u ze nodig 
heeft. Dag en nacht. 

Adequaat in actie komen 
Omdat ze u goed kennen, zien onze mensen ook meteen wanneer er iets met u aan de hand 
is. Observeren, signaleren is hun tweede natuur. Want is uw gezondheid bijvoorbeeld gebaat 
bij meer beweging, dan hebben ze dat snel in de gaten. Heeft u bijzondere medische hulp 
nodig, dan wordt onmiddellijk een gespecialiseerde arts of therapeut ingeschakeld. Wat er 
ook gebeurt, onze mensen zullen direct en adequaat actie ondernemen. Want uw 
welbevinden en gezondheid staat voorop, op elk moment van de dag. 
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Uw gezondheid bij dementie 

 

Uiteraard verliezen wij nooit uit het oog dat bij dementie soms vervelende complicaties 
kunnen optreden. Wij verliezen uw gezondheid dan ook geen moment uit het oog. Onze 
medewerkers observeren, signaleren en komen adequaat in actie als dat nodig is. Heeft u 
medische hulp nodig, dan schakelen zij direct een ervaren, gespecialiseerde arts of 
therapeut in. 

Zorgpartners 
Wij werken samen met toonaangevende zorgpartners en ziekenhuizen in de directe 
omgeving van onze locaties. Als onze medewerkers vaststellen dat u een gespecialiseerde 
arts of therapeut nodig heeft, dan wordt die direct ingeschakeld. 

Nieuwste inzichten dementiezorg 
Wij blijven voortdurend op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van dementie 
en dementiezorg. Dankzij onze nauwe samenwerking met diverse partners. 
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Aantrekkelijk wonen 

 

Als thuis wonen niet langer gaat, is verhuizen naar Martha Flora de beste optie. Alleen wij 
bieden u de beschermde woonomgeving waar u uw eigen leven zo veel mogelijk kunt 
voortzetten. U bewoont uw eigen, ruime appartement waar u de baas bent. En daarbuiten 
vindt u een beschermde samenleving die wij de Meander noemen. 

Eigen appartement, privacy 
In het appartement dat u bij ons huurt vindt u alles wat u nodig heeft. Leefruimte, rust, 
complete privacy. En uiteraard praktische zaken als een pantry en sanitair. Het is uw eigen 
vertrouwde thuis, ingericht zodat u zich thuis voelt. Het is úw domein, úw huis. Onze 
medewerkers zullen uw appartement met het grootste respect betreden. 

Beschermde samenleving 
Ook buiten uw appartement geniet u van alle ruimte om te doen waar u zin in heeft. In de 
Meander, het kloppende hart van de beschermde samenleving die Martha Flora vormt. De 
Meander bestaat uit aaneengeschakelde ruimtes zoals een bibliotheek, een huiskamer, een 
eetkeuken, een tuin en een atelier. En uiteraard een beschutte tuin of dakterras. U vindt er 
gezelschap en alle gelegenheid om te doen wat u graag doet. Of dat nou koken is, 
schilderen, lezen, tuinieren, musiceren alles kan. Niets moet. 

Wonen met uw partner 
Op een aantal van onze locaties, zoals Martha Flora Gouda, kan uw partner bij u komen 
wonen in uw appartement. Het huiselijke leven dat u nu leidt, kunt u bij ons gewoon 
voortzetten. Prettig en vertrouwd voor u allebei. En voor uw partner betekent het ook nog 
eens een hele zorg minder. Want wij zijn verantwoordelijk voor uw welbevinden. 
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De 7 kwaliteiten van Martha Flora 

Martha Flora biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met de ziekte van Alzheimer of een 
andere vorm van dementie. Zorg die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en veel 
ervaring. Wij hebben ons verdiept in wat mensen met dementie nodig hebben als thuis 
wonen niet meer mogelijk is. Wij werken niet vanuit de beperkingen van het zorgstelsel, 
maar bieden dementiezorg zoals die moet zijn. Daarom krijgt u bij Martha Flora de beste 
dementiezorg die er in Nederland te vinden is. Zorg die wordt gekenmerkt door zeven 
kwaliteiten. Ontdek Martha Flora! 
 

Gespecialiseerd in dementiezorg 

Dementie is een complexe en progressieve ziekte die meer dan honderd verschillende 
vormen kent. Bovendien is het een ziekte die bij elk individu weer anders verloopt, in een 
ander tempo. Dat vraagt om gespecialiseerde zorg. Martha Flora is gebouwd op ‘best 
practices’, wetenschappelijke inzichten en jarenlange ervaring. Wij kijken niet naar wat er 
binnen het huidige zorgstelsel mogelijk is. Wij kijken naar hoe de zorg voor mensen met 
dementie hoort te zijn. Goede dementiezorg doe je er niet even bij. Goede dementiezorg 
kan je alleen bieden als je daar, zoals Martha Flora, volledig in gespecialiseerd bent. 

Onze zorgvisie 
Goede dementiezorg begint met een goede zorgvisie. Zorg is iets tussen mensen – dat is het 
uitgangspunt van Martha Flora. De kwaliteit van zorg wordt volledig bepaald door de mate 
waarin onze mensen in staat zijn een relatie aan te gaan met degene die zorg nodig heeft. Bij 
iemand met dementie is dat enorm ingewikkeld. Daarom zijn onze medewerkers als geen 
ander in staat zich te verplaatsen in de persoon die ze tegenover zich hebben. Waarbij zij 
steeds rekening houden met wat de ziekte met zich meebrengt. 
Ons zorgconcept 
Op basis van onze visie hebben wij een vernieuwend zorgconcept ontwikkeld. Het 
zorgconcept van Martha Flora is volledig gericht op uw welbevinden en biedt daadwerkelijk 
ruimte en aandacht voor naasten. Onze professionele en liefdevolle medewerkers maken 
daarbij het verschil. De medische zorg is op maat. En de woonomgeving is aantrekkelijk en 
ruim opgezet, midden in de samenleving. 

Onze mensen maken het verschil 
Goede dementiezorg is gespecialiseerde dementiezorg. Eén op één. Van mens tot mens. 
Onze liefdevolle professionals zijn geselecteerd op inlevingsvermogen, geduld, psychologisch 
inzicht, omgangsvormen, ervaring in de zorg en de bereidheid om te blijven leren. Hun 
professionaliteit wordt permanent ontwikkeld door de toonaangevende educatie van 
Martha Flora. 
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Altijd een arts in de buurt 
De medische zorg is uiteraard goed geregeld. Elk Martha Flora huis werkt nauw samen met 
een huisarts in de buurt. De huisarts is de hoofdbehandelaar en doet elke week zijn ronde. 
Medisch specialisten worden ingeroepen als ze nodig zijn. Zo wordt het leven niet onnodig 
gemedicaliseerd. 
 

Geen zorgen meer 

Mantelzorgers zijn structureel overbelast. Zeker als het gaat om de zorg voor iemand met 
dementie. Zorgende partners, zoons en dochters krijgen heel veel voor hun kiezen. Soms 
zelfs met een burn-out tot gevolg. Er komt een moment dat de zorg – praktisch én 
emotioneel – simpelweg te zwaar wordt. Dat vader, moeder of geliefde niet langer thuis kan 
blijven wonen. Er moet een andere oplossing komen. 

Veel papierwerk, veel emoties 
Als thuis wonen niet meer gaat, brengt dat een enorme berg papierwerk met zich mee. De 
indicatiestelling. De PGB-aanvraag. Het regelen van de bewindvoering, wettelijke 
vertegenwoordiging en zaakwaarneming. Het houdt niet op. Naast alle praktische zaken is er 
natuurlijk nog de enorme emotionele impact. Je moet opeens alles voor je vader of moeder 
beslissen. Voor iemand die vroeger voor jou zorgde. Met wie je een sterke of juist een 
minder goede band hebt. Dat geeft allerlei onverwachte, vervelende gevoelens. Van verdriet 
tot schuldgevoel. Soms ben je in de war en weet je eigenlijk niet wat je voelt. Maar je moet 
door. 

Wij ondersteunen uw naasten 
De zorg voor een naaste met dementie is een ingewikkeld en zeer zwaar proces. Een proces 
waarbij wij uw familieleden zo goed mogelijk ondersteunen. Martha Flora neemt de familie 
het papierwerk uit handen. Zij worden totaal ontzorgd. Want ze hebben al meer dan genoeg 
aan hun hoofd. Martha Flora zorgt ervoor dat partners weer partners kunnen zijn die zich 
geen zorgen meer hoeven maken. En kinderen zijn weer kinderen die met een gerust hart de 
deur achter zich dicht kunnen trekken. 
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Activiteiten op maat 

 

 

Elk mens is anders. En leidt een uniek leven. De een houdt van sport, de ander leest graag, 
speelt een instrument of is dol op tuinieren. Of doet van alles graag een beetje. Soms omdat 
het moet. Elke dag ziet er anders uit, want een vast activiteitenprogramma is helaas geen 
aanbeveling. Toch kom je dat erg vaak tegen in verpleeghuizen.  

 

Activiteiten zijn er genoeg bij Martha Flora, maar we maken ze op maat. Afhankelijk van wat 
bewoners willen doen. Spontaan of georganiseerd. Want waar een mens zin in heeft is elke 
dag weer anders. Het leven met dementie inhoud en betekenis geven. Meedraaien. 
Waardigheid. Genieten. Dat is waar Martha Flora voor staat. 

Er kan heel veel 
Maandag bingo. Dinsdag bloemschikken. Woensdag rummikub. Elke week weer. Is dat een 
leven? Bij Martha Flora begint alles met echte aandacht. Wij kijken waar iemand zin in heeft 
en maken dat mogelijk. Er moet niks. Er kan van alles. Als u van koken houdt bent u welkom 
in de keuken. U leest graag? Pak een boek uit de bibliotheek en ga lekker zitten in de 
sfeervolle tuin. Of bij de open haard. Voetbal kijken, zelf bewegen, muziek maken, naar het 
strand, een museum… wij gaan op zoek naar wat er kan. Wilt u even alleen zijn? Dan bent u 
zo terug in uw eigen appartement, in uw vertrouwde levenssfeer, tussen de persoonlijke 
dingen die u dierbaar zijn. 
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Volop leefruimte 

 

 
 
Volop leefruimte. Dat biedt niemand. Martha Flora wel. Ga gerust even lekker in de tuin 
zitten. Of in de bibliotheek. Bij ons geen vaste plek aan tafel of in de huiskamer, tenzij u dat 
graag wilt. U heeft ruimte om keuzes te maken. Ruimte voor privacy, in uw eigen 
appartement. Ruimte om de nabijheid van andere mensen op te zoeken in de Meander, de 
geborgen samenleving van Martha Flora. Bij ons is het leven nooit statisch, maar zoals het 
leven hoort te zijn. In beweging. Afwisselend. Niet perse de hele dag in dezelfde ruimte 
verblijven met dezelfde mensen. Ga uw neus achterna en begeef u daar waar u zich prettig 
voelt. 
 
De Meander 
Uw appartement is uw eigen, volwaardige leefruimte. Waar u alle privacy vindt. Maar stap 
naar buiten en u bent in de Meander. De beschermde samenleving van Martha Flora, met 
verschillende ruimtes. Zoals een eetkeuken, woonkamer, bibliotheek, atelier, tuinkamer en 
een ruime tuin of terras. In de Meander vindt u altijd een plek die prettig aanvoelt, die past 
bij uw stemming en het gevoel van het moment. U kunt er alleen zijn, en toch de nabijheid 
van andere mensen voelen. Rustig in een lekkere fauteuil of met andere bewoners aan de 
keukentafel. De keus is aan u, op elk moment van de dag. Door deze leefruimte voelt het 
leven veel meer ontspannen. Het stressniveau is extreem laag. Kom langs en ervaar het. 
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Privacy, ook met uw familie 

Privacy is in het normale leven een van onze belangrijkste levensbehoeften. En dat verandert 
natuurlijk niet wanneer u bij ons komt wonen. Mensen met dementie zoeken de nabijheid 
van andere mensen en tegelijkertijd geborgenheid. Bij Martha Flora kunt u zich terugtrekken 
in de beslotenheid van uw eigen appartement of in een van de knusse hoekjes in de 
Meander, de beschermde samenleving van Martha Flora. Wanneer u even wilt knuffelen 
met uw geliefde of elkaars hand vast wilt houden. Omdat u verdriet heeft. Of omdat u 
gewoon even helemaal alleen wilt zijn. Bij ons heeft u altijd ruimte voor privacy. Precies 
zoals u dat gewend was. 

 
 

 
 
Het is úw appartement 
In uw eigen appartement kunt u het leven zoals u dat gewend bent zoveel mogelijk 
voortzetten. Het is groot genoeg om lekker uit de voeten te kunnen, en klein genoeg om niet 
verloren te raken. Uw appartement is voorzien van sanitair en een pantry. De sfeer en 
inrichting bepaalt u helemaal zelf. Wilt u in uw eigen tweepersoonsbed slapen? Een 
schilderij ophangen, precies daar waar u dat wilt? Uw hond meenemen? Bij Martha Flora 
kan het allemaal en adviseren wij u juist zoveel mogelijk de sfeer van thuis te creëren. Vanuit 
uw appartement stapt u de Meander in: de beschermde samenleving van Martha Flora. 
 
Altijd welkom 
Soms wilt u graag uw partner of (klein)kinderen dichtbij u hebben. Of uw vrienden. Omdat u 
ze erg mist. Of gewoon omdat u zin heeft in vertrouwd gezelschap. Daarom zijn ze altijd 
welkom en kunnen ze altijd blijven eten of logeren. Een dag, een weekend of een hele week. 
In uw eigen appartement of in een comfortabele logeerkamer elders in het Martha Flora 
huis. Uw naasten zijn altijd welkom, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. 
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Echte aandacht 

Hoe beter en persoonlijker de relatie tussen zorgverlener en cliënt is, hoe beter de kwaliteit 
van leven. Echte aandacht is de sleutel. Daarvoor moet je tijd hebben. Bij Martha Flora 
werken wij daarom met tweemaal zoveel personeel als in de reguliere zorg. In Nederland is 
er niemand die dat doet. Ook niet in de particuliere woonzorg. 

Tijd en verdieping 
Bij Martha Flora hebben wij de tijd voor u en die tijd gebruiken we ook. Want aandacht is 
veel meer dan wassen, aankleden, medicijnen geven en naar de wc gaan. Onze mensen 
hebben en nemen alle tijd om zich in u te verdiepen en zich te verplaatsen in uw 
belevingswereld. En ze verbinden zich ook met uw naasten, die er ook bij horen. Ze weten 
wie u bent en wat de dementie met u doet. Ze weten ook wat voor u het leven leuk maakt. 
En organiseren daaromheen een activiteitenprogramma op maat.   
 
Tijd om te doen 
Onze medewerkers houden elke dag opnieuw rekening met uw voorkeuren, stemming en 
wensen. Zij gaan uit van wie u was, wie u bent, wat u wilt, wat de dementie met u doet. 
Onze medewerkers kijken daarbij altijd naar wat u nog wel kan. En dat is vaak verrassend 
veel, zolang je er maar de tijd voor neemt! Lekker buiten zitten in de tuin. Een stukje 
wandelen. Naar een museum of een concert in de buurt. Alles kan, niets moet. 
 

 

Nooit meer verhuizen 

Elk mens wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar met dementie komt er een moment 
dat het echt niet meer gaat. Als u dan toch moet verhuizen geeft dat stress en onrust. Zeker 
omdat je met dementie ook nog eens extra kwetsbaar bent. Dementie is een progressieve 
ziekte met allerlei symptomen en complicaties. Maar hoe de dementie zich ook ontwikkelt, 
hoe ingewikkeld het ook wordt: als u naar Martha Flora verhuist hoeft u daarna nooit meer 
te verkassen. Wij zijn er van het begin tot het einde. 
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Gespecialiseerd in dementiezorg 

Dementie is een complexe en progressieve ziekte die meer dan honderd verschillende 
vormen kent. Bovendien is het een ziekte die bij elk individu weer anders verloopt, in een 
ander tempo. Dat vraagt om gespecialiseerde zorg. Martha Flora is gebouwd op ‘best 
practices’, wetenschappelijke inzichten en jarenlange ervaring. Wij kijken niet naar wat er 
binnen het huidige zorgstelsel mogelijk is. Wij kijken naar hoe de zorg voor mensen met 
dementie hoort te zijn. Goede dementiezorg doe je er niet even bij. Goede dementiezorg 
kan je alleen bieden als je daar, zoals Martha Flora, volledig in gespecialiseerd bent. 

Onze zorgvisie 
Goede dementiezorg begint met een goede zorgvisie. Zorg is iets tussen mensen – dat is het 
uitgangspunt van Martha Flora. De kwaliteit van zorg wordt volledig bepaald door de mate 
waarin onze mensen in staat zijn een relatie aan te gaan met degene die zorg nodig heeft. Bij 
iemand met dementie is dat enorm ingewikkeld. Daarom zijn onze medewerkers als geen 
ander in staat zich te verplaatsen in de persoon die ze tegenover zich hebben. Waarbij zij 
steeds rekening houden met wat de ziekte met zich meebrengt. 
 
Ons zorgconcept 
Op basis van onze visie hebben wij een vernieuwend zorgconcept ontwikkeld. Het 
zorgconcept van Martha Flora is volledig gericht op uw welbevinden en biedt daadwerkelijk 
ruimte en aandacht voor naasten. Onze professionele en liefdevolle medewerkers maken 
daarbij het verschil. De medische zorg is op maat. En de woonomgeving is aantrekkelijk en 
ruim opgezet, midden in de samenleving. 

Onze mensen maken het verschil 
Goede dementiezorg is gespecialiseerde dementiezorg. Eén op één. Van mens tot mens. 
Onze liefdevolle professionals zijn geselecteerd op inlevingsvermogen, geduld, psychologisch 
inzicht, omgangsvormen, ervaring in de zorg en de bereidheid om te blijven leren. Hun 
professionaliteit wordt permanent ontwikkeld door de toonaangevende educatie van 
Martha Flora. 

Altijd een arts in de buurt 
De medische zorg is uiteraard goed geregeld. Elk Martha Flora huis werkt nauw samen met 
een huisarts in de buurt. De huisarts is de hoofdbehandelaar en doet elke week zijn ronde. 
Medisch specialisten worden ingeroepen als ze nodig zijn. Zo wordt het leven niet onnodig 
gemedicaliseerd. 
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Profiel van de organisatie 
Martha Flora Beheer beheerde in 2017 acht Martha Flora locaties. De locaties vormen zelfstandige 
organisatorische eenheden in de vorm van besloten vennootschappen (Bv’s). Alle zijn kleinschalig 
van opzet en verspreid over het land gesitueerd. Vanuit een eigen en uniek zorgconcept richt Martha 
Flora zich op mensen met dementie die een beschermde woonomgeving nodig hebben. In de praktijk 
betekent dit dat de bewoners van de locaties allen beschikken over een zorgzwaartepakket 5 of 7.  
Naast acht locaties beschikt Martha Flora in Amsterdam over een Service Center. Vanuit dit Service 
Center vindt vooral de ontwikkeling van nieuwe initiatieven plaats en wordt ondersteuning geboden 
aan de locaties op het gebied van marketing, sales, HR, onderhoud, kwaliteit en (financiële) 
administratie.  
 

 

 

 

 

 

 

Aantal beschikbare 
plaatsen:  

MF Bavel: 22 

MF Hoorn: 12 

MF Haarlem: 30 

MF Twello: 24 

MF Lochem: 15 

MF Den Haag: 28 

MF Gouda: 25 
 
MF Maastricht: 18 

Totaal: 174 

 

Aantal plaatsen  
nieuwe locaties in 
2018:  

MF Hilversum: 30 
MF Bosch en Duin: 27 

Totaal:  57 
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Besturingsfilosofie 
Alle locaties opereren vanuit het Martha Flora concept waarin de persoonlijke leefwereld van degene 
met dementie en diens familie en vrienden centraal staat. Martha Flora wil vanuit haar visie 
aansluiten bij de wensen en behoeften van het individu. De organisatie is om die reden opgebouwd 
volgens een eenvoudige structuur met kleine organisatorische en ondernemende eenheden die over 
een grote wendbaarheid beschikken om zo ‘ja’ te kunnen zeggen tegen de wensen van de klant. Deze 
eenheden staan midden in de regionale samenleving en opereren vanuit partnership met andere 
aanbieders in de keten van de dementiezorg.  
 
Bij Martha Flora is de huisarts eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Naar behoefte van de 
bewoners worden specialisten ouderengeneeskunde, gedragsdeskundigen en paramedici bij de zorg 
en behandeling betrokken.  De locaties hebben hiervoor contracten afgesloten met relevante 
partijen in de regio, zo ook voor de beschikbaarheid van 24 uurs specialistische verpleegkundige zorg. 
Financiering vindt plaats door middel van een persoonsgebonden budget gecombineerd met een 
eigen bijdrage. Het recht op een persoonsgebonden budget is gebaseerd op de Wet Langdurige Zorg.  
 
Per organisatorische eenheid is er een locatiemanager. Deze is geselecteerd op het vermogen tot 
participatief en dienend leiderschap en combineert dit met een gezonde business drive. Martha Flora 
wil optimaal uitvoering geven aan het eigen zorgconcept vanuit de drijfveer om de beste te willen 
zijn. 

Uitkomsten per onderdeel van het kwaliteitskader 
In de volgende paragrafen wordt per onderdeel van het kwaliteitskader uiteengezet hoe hier 
invulling aan werd gegeven bij Martha Flora in 2017. Waar de locaties wat betreft inhoud en vorm 
overeenkomen wordt het algemene beeld geschetst. De verschillen worden echter per Martha Flora 
locatie gegeven. 
 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
Martha Flora biedt mensen met dementie professionele en gespecialiseerde zorg en een thuis. 
Dementie is een ernstige hersenaandoening waardoor patiënten meer en meer afhankelijk worden 
van anderen. Die afhankelijkheid manifesteert zich sterk wanneer thuis wonen niet langer mogelijk 
is. Op de locaties van Martha Flora wordt er alles aan gedaan om de overgang van thuis naar het 
Martha Flora Huis zo klein mogelijk te laten zijn en bewoners zich zoveel mogelijk thuis te laten 
voelen. Martha Flora is geen instituut waar mensen hun identiteit verliezen. De visie van Martha 
Flora is dat mensen met dementie zichzelf zijn en het eigen leven, zo veel als de dementie dat 
toelaat, voort kunnen zetten. 
 
Jezelf zijn 
Jezelf zijn en het leven vorm geven vraagt om een vermogen om autonoom te zijn. Autonomie gaat 
over het vermogen om persoonlijke keuzes te maken en deze vorm geven. Voor iemand met 
dementie wordt dit met het voortschrijden van de ziekte in toenemende mate een probleem. Door 
het verlies van cognitieve vermogens gaan o.a. verbale vermogens, begrip van tijd, herkenning van 
voorwerpen en het uitvoeren van logische handelingen achteruit. Gedrag wordt steeds meer 
impulsief en intuïtief, reagerend op de omgeving. Dit maakt iemand met dementie kwetsbaar, 
temeer omdat de manier waarop het ziekteproces verloopt, persoonlijk van aard is en mede 
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afhankelijk van de vorm van dementie. Dat maakt de zorg voor een mens met dementie altijd 
persoonlijk van aard. Op de Martha Flora locaties staat persoonlijke zorg dan ook centraal in het 
zorgconcept. Zorg die niet overneemt maar aansluit en volgt op wie de bewoner was en is. De aard 
van de ziekte dementie vraagt om een actieve houding van de omgeving om ‘jezelf zijn’ voor degene 
met dementie vorm te geven. De omgeving verplaatst zich in de belevingswereld en persoonlijkheid 
van de mens met dementie en speelt hierop in zodat deze het leven voort kan leven. Daarvoor zijn 
kennis en specialisatie maar vooral een betrokken, rustige en warme benadering onontbeerlijk.  
 
Wonen en welzijn 
Om met kwaliteit van leven het eigen leven voort te kunnen zetten is het van belang dat men zich 
thuis voelt.  Een thuis waar men herkenning vindt en zich veilig en geborgen voelt. Daarvoor is goed 
samenspel tussen bewoners, naasten en Martha Flora medewerkers van belang. Juist omdat iemand 
met dementie autonomie verliest en in toenemende mate van anderen afhankelijk wordt. Om ‘thuis 
voelen’ en ‘jezelf zijn’ vorm te geven benadert Martha Flora de mens met dementie in vier 
verschillende hoedanigheden. Deze kleuren het accent in het contact tussen bewoners, naasten en 
medewerkers:  
• de persoon met dementie als de bewoner van zijn huis waar eigen gebruiken en rituelen gelden: 

Het echte thuis voelen van bewoners vindt steeds meer plaats in het verleden. Naar het huis, de 
plek en de mensen met wie hij heeft samengeleefd in eerdere fasen van het leven. Medewerkers 
moeten op de hoogte zijn van de persoonlijke geschiedenis en het persoonlijk (familie-) leven van 
bewoners. Zo krijgen zij een begrip van wat ‘jezelf zijn’ betekent voor een bewoner. Deze 
informatie verkrijgen zij iedere dag opnieuw in gesprek met de bewoner, diens familie en 
medewerkers. 

• de persoon met dementie als de patiënt met een ernstige hersenaandoening die (medisch) zorg 
nodig heeft: 
Een bewoner is ook een patiënt met een ernstige hersenaandoening en dus soms 
(gespecialiseerde) medische zorg nodig heeft en vrijwel altijd in de dagelijkse zorg en 
ondersteuning afhankelijk is van de hulp van medewerkers. Soms dienen zich vanuit het patiënt 
zijn vraagstukken aan rond gezondheid of gedrag waarbij intensief contact met de familie nodig 
is. Medewerkers leggen dan het accent vooral op hun professionaliteit, kennis en kunde. 

• de persoon met dementie als de cliënt  die diensten afneemt en daar voor betaalt: 
Martha Flora beschouwt haar bewoners en familie ook als cliënten. Cliënten die zorg en 
ondersteuning afnemen, een leef- en woonruimte huren en daarvoor betalen. Zij hebben in de 
schaarse laatste fase van het leven recht op de zorg en begeleiding waar zij behoefte aan 
hebben. De klant is koning. 

• de persoon met dementie als een gast die met gastvrijheid benaderd wil worden: 
In de openbare ruimten in een Martha Flora huis wordt iedereen met gastvrijheid en warmte 
benaderd. Ook daar ligt het accent op thuis voelen op de manier zoals een bewoner en diens 
familie dit prettig vinden.  
 

Beschermde samenleving 
Thuis voelen richt zich op het eigen appartement, wat de bewoner naar zijn eigen idee mag inrichten. 
Daarnaast zijn er openbare ruimten om het eigen appartement heen. Martha Flora kent daarvoor de 
Meander, een leefomgeving met verschillende sferen en prikkelaanbod waar bewoners en hun 
familie het leven voort kunnen zetten zoals dat bij hen past. Er zijn regelmatig activiteiten en er is 
gezelschap en afleiding te vinden. De Meander biedt een geborgen en beschermde samenleving die 
bewoners de mogelijkheid biedt de prikkeling en sfeer te zoeken waarbij zij zich thuis voelen.     
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Veiligheid 
In deze paragraaf gaat over het zoveel mogelijk voorkomen van vermijdbare schade bij bewoners en 
het leren van veiligheidsincidenten. Werken aan veiligheid is een belangrijk onderwerp op alle 
locaties van Martha Flora en berust dan ook op een cultuur van openheid, met elkaar bespreken van 
risico’s en het van elkaar leren van fouten.  
 
Leren van incidenten 
Op de locaties van Martha Flora melden de medewerkers incidenten in het Elektronisch 
Cliëntendossier. De incidenten worden door de locatiemanager en de medewerkers cliënt en 
coördinatie beoordeelt en deze ziet toe op adequate opvolging. Het doel hiervan is patronen in 
incidenten tijdig te signaleren en maatregelen te treffen om deze te voorkomen. 
Iedere locatie ontvangt per acht weken een schriftelijk overzicht en analyse van de incidenten uit 
deze periode. Deze worden besproken in de incidentencommissie die bestaat uit de locatiemanager 
en de medewerkers cliënt en coördinatie.  Afhankelijk van de analyse kunnen externe deskundigen 
worden uitgenodigd zoals de huisarts, de consulent specialist ouderengeneeskunde of consulent 
psycholoog. In dit overleg wordt gezocht naar patronen in de incidenten en naar mogelijk 
onderliggende oorzaken. Vervolgens worden maatregelen getroffen om dergelijke incidenten te 
voorkomen of te verminderen.   
 
De medewerkers leren van de incidenten door middel van: 
- deze individueel met betrokken medewerker te bespreken; 
- inzage in het overzicht en de analyse; 
- casuïstiekbesprekingen; 
- brainstormsessies om patronen te herkennen en oplossingen te vinden om incidenten te 

voorkomen; 
- onderwerp gerichte scholing. 
 
Twee keer per jaar wordt ten behoeve van het management van Martha Flora een uitgebreide 
rapportage en analyse van de incidenten van alle locaties opgesteld. Deze wordt in het 
managementteam besproken met als doel vast te stellen of naar aanleiding van een gezamenlijke 
analyse Martha Flora breed verbeteracties genomen moeten worden. Ook kan de analyse aanleiding 
geven tot het vaststellen van nieuwe kwaliteitsdoelstelling(en). 
 
Medicatieveiligheid 
Zorgvuldigheid rondom het toedienen van medicatie is essentieel voor een veilige woonomgeving.  
Bij Martha Flora wordt gewerkt volgens de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Op alle locaties 
wordt dan ook bij iedere bewoner – minimaal 2 x per jaar – de medicatie gescreend door de 
apotheker en/of huisarts.. 
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Decubituspreventie 
Bij bewoners met verminderde mobiliteit of bewoners die rolstoelafhankelijk zijn, wordt dagelijks 
tijdens de persoonlijke verzorging door de betreffende medewerker gecontroleerd op huidletsel. Zo 
nodig worden passende maatregelen getroffen om het huidletsel te laten genezen en om verder 
huidletsel te voorkomen. Door middel van de risicosignalering worden huidletsel, voedingstoestand, 
mondzorg en incontinentie van alle bewoners van Martha Flora gemonitord. Wanneer een bewoner 
een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van decubitus wordt dit opgenomen in het 
zorgleefplan en zo nodig hierop een doel gesteld.  
 
 
 
Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 
Respect voor de eigenheid en autonomie van de bewoner is een belangrijk onderdeel van de visie 
van Martha Flora en is een uitgangspunt bij de uitvoering van zorg en behandeling. Toch kunnen er 
situaties ontstaan waarbij er uit het oogpunt van de veiligheid van de bewoner, hulpmiddelen 
moeten worden ingezet (of maatregelen moeten worden getroffen) die een inbreuk doen op de 
privacy van de bewoner en diens gevoel van vrijheid kunnen belemmeren.  

 
 
In de tabel op de volgende pagina worden alle vrijheid beperkende maatregelen, die in 2017 per 
locatie werden ingezet, weergegeven. Meer dan de helft (58 van de 111) van de middelen hadden 
betrekking op het voorkómen van het vallen van bewoners. Deze zijn in het groen weergegeven. Eén 
van de middelen - ‘bedhekken’ – was vooral bedoeld de betreffende bewoner een veilig gevoel te 
geven: ‘Ik kan niet uit bed vallen’. De maatregelen ‘gesloten toegangsdeur’ en/of ‘gesloten tuinhek’ 
zijn ingezet bij bewoners die door hun beperkt inzicht in verkeerssituaties en/of impulsief gedrag, 
ernstig gevaar liepen wanneer ze zich zonder begeleiding op de openbare weg zouden begeven. Dit 
verklaart waarom deze laatste maatregel relatief vaak op de locatie in Den Haag wordt ingezet. Deze 
locatie ligt direct aan een drukke verkeersweg. Het ‘gedwongen’ geven van medicatie betrof 
bewoners waarvan de behandelend arts de medicatie noodzakelijk achtte terwijl bij de betreffende 
bewoners ten gevolge van de dementie het inzicht daarvoor ontbrak. Een ‘hansop’ werd gebruikt bij 
bewoners die zichzelf door krabben in combinatie met het smeren met faeces letsel konden 
toebrengen.  

Een dergelijk middel of maatregel wordt uitsluitend ingezet bij een bewoner na een uitvoerige 
analyse, een zorgvuldige afweging en in overleg met- en na toestemming van de behandelend arts 
en de wettelijk vertegenwoordiger. Ieder middel of maatregel wordt regelmatig geëvalueerd 
waarbij wordt beoordeeld of de inzet nog noodzakelijk is. 
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Preventie van acute ziekenhuisopnamen 
De ongeplande ziekenhuisopnamen, met de reden van opname, worden geregistreerd in het 
elektronisch cliëntendossier. De ongeplande ziekenhuisopnamen worden altijd met de medewerkers 
van de betreffende locatie besproken omdat inzicht in de oorzaken van de opnamen kunnen leiden 
tot structurele verbeteringen. In 2017 zijn er in totaal 7 ongeplande ziekenhuisopnamen geweest. 
Vrijwel alle ziekenhuisopnamen (6 van de 7) werden veroorzaakt door een ongelukkige val van de 
betreffende bewoner met een fractuur als gevolg. De individuele vrijheid van bewoners wordt bij 
Martha Flora zoveel mogelijk gerespecteerd. Daarbij wordt getracht het vallen van bewoners zoveel 
als mogelijk te voorkomen zonder hun vrijheid te belemmeren. 
 
 
Martha Flora probeert letsel bij bewoners met ongeplande ziekenhuisopnamen zo veel mogelijk te 
vermijden door: 
• Voortdurend actualiseren van het zorgleefplan; 
• Incidentenanalyse;  
• Inzet van domotica om vallen zo veel mogelijk te voorkomen;  
• Permanente educatie van medewerkers (o.a. valpreventie);  
• Evalueren en bijstellen van werkinstructies. 

 
Leren en verbeteren van kwaliteit 
Martha Flora wil de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg binnen haar locaties continu 
bewaken, beheersen en waar mogelijk verbeteren vanuit een plan-do-check-act cyclus. Zij heeft 
gekozen voor een eigen kwaliteitssysteem dat o.a.is gebaseerd op het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg.   
 
 
Het kwaliteitskader2 van Martha Flora richt zich daarmee op de volgende aspecten: 
• Kwaliteit van leven en welbevinden  
• Prettige en veilige leefomgeving 
• Gezondheidsrisico’s  
Per aspect wordt vervolgens aangeven: 
• Wat de bewoner en diens naasten ten aanzien van het aspect mag verwachten bij Martha Flora 
• Wat de medewerkers daarvoor moeten doen om dit mogelijk te maken 
• Welke randvoorwaarden Martha Flora schept om dit in de dagelijkse praktijk te borgen 
 

                                                             
2 Het Kwaliteitskader van Martha Flora is in detail uitgewerkt in het Kwaliteitsplan Martha Flora 2017-2018 

Bavel Den Haag Gouda Haarlem Hoorn Lochem Twello Maastricht
Gemiddeld aantal bewoners in 2017 8 25 24 10 11 10 4 18 110

Bewegingssensor 4 11 6 6 10 2 0 0 39
Deursignalering 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Cameratoezicht 1 3 4 4 0 0 0 0 12
Akoestisch signalering 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bedhekken 1 0 0 0 2 1 0 0 4
Gesloten toegangsdeur 0 12 5 1 3 0 2 2 25
Gesloten tuinhek 0 12 0 1 0 3 0 0 16
Gedwongen medicatie 3 0 0 0 2 1 0 0 6
Hansop 1 0 0 0 1 0 0 0 2

10 44 15 12 18 8 2 2 111

Bij hoeveel bewoners werden VBM ingezet 6 15 9 4 8 7 2 2
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Martha Flora wil dat medewerkers zich voortdurend bewust zijn van de rol die zij vervullen in het 
bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit. Martha Flora doet dit door in de permanente 
educatie medewerkers te stimuleren tot reflectie op hun eigen handelen en vandaaruit te leren.  
Het doel is medewerkers te laten handelen vanuit het volgende uitgangspunt: 
‘Wij kennen de normen voor verantwoorde zorg maar maken soms, in nauw overleg met bewoner en 
naasten, een professionele en onderbouwde afweging om daarvan af te wijken wanneer het 
welbevinden of de kwaliteit van leven van een bewoner dat van ons vraagt’. 
 
Iedere locatie heeft een aantal kwaliteitsverbeteringen uitgevoerd in 2017. Speerpunt per locatie 
waren de volgende verbeteringen:  
 
 
 
Martha Flora Bavel  
Hier was het speerpunt de familie onderdeel te laten zijn van het dagelijks leven. Daarvoor werden 
verschillende activiteiten georganiseerd en een tweetal familieavonden georganiseerd. 
 
 
 
 
Martha Flora Den Haag  
Deze locatie heeft zich vooral ingespannen om het welbevinden 

van de bewoners waar mogelijk 
te optimaliseren. Met de 
bewoners koken en zinvolle 
activiteiten buiten de locatie 
waren de belangrijkste 
interventies.   
 
 
 
Martha Flora Gouda  
Hier heeft men zich gericht op het optimaliseren van de kennis en 
kunde van de medewerkers. Dit vanuit de gedachte dat dit direct 
ten goede komt van de bewoners. Scholing en reflectie waren 
daarbij de belangrijkste middelen om dat te bereiken. 
 

 
 
 

 
Martha Flora Haarlem  
Op deze locatie – geopend eind 2016 – heeft  men het 
welbevinden van de bewoners waar mogelijk verbeterd. Dit 
gebeurde door dagelijks, op de individuele bewoner gerichte, 
zinvolle activiteiten aan te bieden.  
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Martha Flora Hoorn  
Op deze locatie werd in 2017 bewegen en muziek onderdeel van 
het dagelijks leven van de bewoners gemaakt. Zo werden 
bijvoorbeeld persoonlijke playlists gemaakt in Spotify. 
 
 
 

 
 
 
Martha Flora Lochem  
Hier was het speerpunt om nog beter aan te sluiten op de 
belevingswereld van de bewoners. Casuïstiekbesprekingen waren 
het belangrijkste middel om dit te bereiken. 
 
 
 
 

 
Martha Flora Maastricht 
Bij deze pop-up locatie heeft men in 2017 vooral de palliatieve 
terminale zorg willen optimaliseren. Dit gebeurde door cursussen, 
trainingen en begeleiding van bewoners, familie en medewerkers. 
 
 
 

 
 
Martha Flora Twello 
Op deze locatie – geopend eind 2016 – was ‘bewegen als vast 
onderdeel van het dagelijks leven’ het speerpunt om de kwaliteit 
te verbeteren.  
Dagelijks stond een beweegactiviteit op het programma onder 
supervisie van een fysiotherapeut. 
 
 
 
Lerend netwerk 
Binnen de locaties van Martha Flora leren medewerkers van elkaar. Uitwisseling van medewerkers 
vindt dan ook vooral plaats tussen de zeven locaties van Martha Flora.  
 
Eén locatie die Martha Flora beheerde in 2017, maakte deel uit van een extern lerend netwerk: 
• Martha Flora Bavel vormt een netwerk met Surplus Zorg en de Herbergier Etten-Leur 
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Leiderschap, governance en management 
Bij Martha Flora vormen de locaties zelfstandige organisatorische eenheden in de vorm van besloten 
vennootschappen (Bv’s).  
 
De locatiemanagers opereren zelfstandig binnen de kaders die vanuit het management worden 
aangegeven. Deze kaders bestaan o.a. uit het zorgconcept, de kwaliteitseisen en de financiële 
randvoorwaarden.  
 
Het managementteam van Martha Flora bestaat uit de CEO (initiatiefnemer/bestuurder), een CFO 
(chief finance officer), een COO (chief operating officer) en een manager Vastgoed. De COO bezocht 
in 2017 maandelijks alle locaties van Martha Flora. Tijdens dit bezoek heeft zij overlegt met de 
locatiemanager en sprak zij bewoners en medewerkers. Ook was zij aanwezig bij de 
familiebijeenkomsten.   
 
Personeelssamenstelling 
Bij Martha Flora werken: 
• psychosociale medewerkers: niveau 2, niveau 3 en niveau 4 
• verzorgende medewerkers: niveau 2 en niveau 3 
• verpleegkundige medewerkers: niveau 4 en niveau 5 

 
 
 

Martha Flora Bavel had 
gemiddeld 8 bewoners in 
2017  
 
Er waren geen leerlingen 
of vrijwilligers bij Martha 
Flora Bavel. 

 
 
 

 
Martha Flora Gouda had gemiddeld 24 bewoners 
in 2017. 
 
Er waren 5 leerlingen en 1 vrijwilliger bij Martha 
Flora Gouda in het verslagjaar.  
 

 
 
 

MF Bavel
Aantal FTE

management 1 1,00 ook verpleegkundige
verpleging en verzorging 10 7,80
welzijn 7 3,90
facilitair 1 0,40
Totaal 19 13,10

MF Gouda
Aantal FTE

management 1 1,00
verpleging en verzorging 21 16,95
welzijn 8 6,66
facilitair 2 0,78
Totaal 32 25,39
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Martha Flora Den Haag had gemiddeld 25 
bewoners in 2017. 
 

Martha Flora Den Haag had 1 vrijwilliger en 7 leerlingen zorg in het verslagjaar. 
 
 
 

 
Martha Flora Haarlem had gemiddeld 10 
bewoners in 2017. 
 
Er waren geen leerlingen of vrijwilligers bij 
Martha Flora Haarlem. 
 

 
 

 
Martha Flora Hoorn had gemiddeld 11 bewoners 
in 2017.  
 
Martha Flora Hoorn had 4 vrijwilligers en 1 
leerling facilitair in het verslagjaar. 
 

 
 

Martha Flora Lochem had 
gemiddeld 10 bewoners in 2017. 
 
Martha Flora Lochem had 3 
vrijwilligers, 1 leerling welzijn en 
2 leerlingen facilitair in het 
verslagjaar. 

 
 
 
 

Martha Flora Maastricht had 
gemiddeld 18 bewoners in 
2017. 
 
Martha Flora Maastricht had 4 
vrijwilligers, 4 leerlingen zorg, 

MF Den Haag
Aantal FTE

management 1 1,00
verpleging en verzorging 16 13,40
welzijn 11 8,60
facilitair 4 3,20
Totaal 32 26,20

N.B. Martha Flora Den Haag kon in 2017 niet alle openstaande vacatures invullen. Er werd 
gewerkt met een vast uitzendbureau. De inzet van deze medewerkers zijn niet in onderstaand 
overzicht opgenomen. De daadwerkelijke personele inzet was dan ook hoger. 

MF Haarlem
Aantal FTE

management 1 1,00
verpleging en verzorging 13 8,70
welzijn 5 3,50
facilitair 2 1,20
Totaal 21 14,40

MF Hoorn
Aantal FTE

management 1 1,00
verpleging en verzorging 16 7,10
welzijn 6 3,10
facilitair 4 1,30
Totaal 27 12,50

MF Maastricht
Aantal FTE

management 1 1,00 ook verpleegkundige
verpleging en verzorging 16 12,28
welzijn 10 7,16
facilitair 4 2,56
Totaal 31 23,00

MF Lochem
Aantal FTE

management 1 0,90 ook verpleegkundige
verpleging en verzorging 14 6,60
welzijn 9 5,30
facilitair 1 0,80
Totaal 25 13,60
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3 leerlingen welzijn in het verslagjaar.  
 
 

Martha Flora Twello  had 
gemiddeld 4 bewoners in 
2017. 
 
Martha Flora Twello had 3 
vrijwilligers en 1 leerling zorg 
in het verslagjaar. 
 

 
Gebruik van hulpbronnen 
Om de kwaliteit op haar locaties zo optimaal mogelijk te houden, maakte Martha Flora – naast het 
vakmanschap van haar medewerkers – in 2017 gebruikt van de volgende hulpbronnen: 
• Het elektronisch cliëntendossier Resident Web, met daarin o.a. het zorgleefplan, de 

risicosignalering, inzet van de middelen en maatregelen en de registratie van incidenten; 
• De wekelijkse managementrapportage verantwoorde zorg; 
• Domotica toepassingen per locatie; 
• Samenwerkingsovereenkomsten per locatie; 
• Een centraal beheerde cloud met daarin alle relevante informatie voor medewerkers (o.a. 

protocollen, procedures en werkinstructies); 
• E-learning en webinars 

 
Gebruik van informatie 
Voor het verbeteren van de kwaliteit is het noodzakelijk op verschillende manieren en vanuit 
verschillende bronnen informatie te verzamelen over de huisvesting, welzijn, zorg en dienstverlening 
die Martha Flora biedt. 
Martha Flora gebruikt informatie uit de volgende bronnen: 
• Cliënttevredenheidsonderzoek  
• Interne audits die in 2017: 4 x op iedere locatie werden uitgevoerd;   
• Klachten; 
• Uitkomsten van het familieparticipatie overleg dat in 2017: 2 x op iedere locatie werd uitgevoerd 

(de wijze waarop Martha Flora de medezeggenschap op haar locaties vormgeeft); 
• De overleggen die gevoerd worden vanuit de locatie met de huisarts, specialist 

ouderengeneeskunde en de apotheek; 
• Overleggen met samenwerkingspartners 
• Uitkomsten van de incidentenanalyses die 1 x per 8 weken op iedere locatie hebben plaats 

gevonden. 

Clienttevredenheid  
In 2017 werden de ervaringen van de bewoners met Martha Flora nog niet in kaart gebracht met de 
Netto Promotor Score (NPS). Het voornemen is om dit voor 2018 te gaan doen.  
Wel werd in 2017 een eigen cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met behulp van een 
vragenlijst. De vragenlijst bestond uit 27 meerkeuzevragen en 5 open vragen en is gebaseerd op 
zowel vragen uit de CQ-index als op de pijlers van de visie van Martha Flora: persoonlijk 

MF Twello
Aantal FTE

management 1 1,00 ook verpleegkundige
verpleging en verzorging 7 5,10
welzijn 4 3,20
huishouding 0 0,00
Totaal 12 9,30
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welbevinden, de familie hoort erbij, persoonlijke en liefdevolle medewerkers, thuis voelen in een 
beschermde samenleving en gezondheid en ziekte. 
 
Door de vertegenwoordigers van de bewoners werden de locaties als volgt beoordeeld: 
 

Locatie Cijfer  Aantal invullers Aantal verzonden % 

Bavel 8,0 5 9 55,6 

Den Haag 7,4 18 43 41,9 

Gouda 7,8 13 23 56,5 

Haarlem 8,1 7 9 77,8 

Hoorn 8,1 7 10 70,0 

Lochem 8,3 9 17 52,9 

Maastricht 8,3 12 19 63,2 

Twello 6,3 4 7 57,1 

     

Martha Flora 7,9 75 137 54,7 

  
Op basis de suggesties die werden gedaan door de respondenten heeft iedere locatie een plan van 
aanpak gemaakt om waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in het wonen, de zorg, het welzijn 
en de diensteverlening.  
  
Klachten 
 
In 2017 zijn er 22 klachten geuit binnen de locaties van Martha Flora. Via de klachtenfunctionaris zijn 
er 2 klachten schriftelijk ingediend. Deze klachten zijn naar de betreffende locatie managers 
gestuurd, die gesprekken heeft gevoerd met de klager. Alle klachten zijn naar tevredenheid 
afgehandeld.  
 
In 2017 zijn er geen klachten behandeld door de Externe klachtenkommissie Zorg Midden Holland, of 
de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland waarbij Martha Flora is aangesloten. 
 
Audits 
Binnen Martha Flora is in 2017 op iedere locatie regelmatig een interne audit gedaan, waarbij de 
volgende thema’s werden onderzocht: 
- Sturen op kwaliteit en veiligheid 
- Cliëntdossier 
- Medicatieveiligheid 
- Vrijheidsbeperking 
 
Het doel van de interne audits is het vroegtijdig signaleren en maatregelen treffen om verantwoorde 
zorg te geven aan de bewoners. Van iedere audit werd een rapport gemaakt. De locatiemanagers 
maakten een plan van aanpak wanneer niet optimaal werd voldaan aan de geldende norm. Dit plan 
werd vervolgens ten uitvoer gebracht. 
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De medewerkers leerden van de uitkomsten van deze interne audits doordat: 
- deze individueel met de betrokken medewerker werd besproken; 
- ze inzage hadden in het auditrapport en dit in teamoverleg werd besproken; 
- er thema besprekingen werden gehouden; 
- er brainstormsessies plaatsvonden om patronen te herkennen en oplossingen te vinden om 

verantwoorde zorg te geven; 
- onderwerp gerichte scholing werd gegeven. 
 
 


