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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. In 
deze database zijn ook de kwantitatieve gegevens over de Martha Flora locaties opgenomen. 
 
Martha Flora bestond in 2018 uit acht zelfstandige locaties die vanuit eenzelfde visie invulling gaven 
aan het welbevinden, de zorg en dienstverlening. In het verslagjaar werden twee nieuwe locaties 
geopend.  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 de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. 
 
Missie van Martha Flora 

Wie bij Martha Flora komt wonen, kan blijven leven zoals het nu is. In elk geval zo veel mogelijk. Dat 
maakt Martha Flora uniek ten opzichte van andere zorgaanbieders. Het leven zoals iemand dat nu 
leeft zo goed mogelijk voortzetten en alle ruimte om zichzelf te zijn – dat is het doel van de allerbeste 
dementiezorg. Dementiezorg volgens Martha Flora respecteert de autonomie van de bewoners en 
geeft hen maximale vrijheid binnen de veilige, beschermde Martha Flora omgeving. Het welbevinden 
van de bewoners is ons uitgangspunt.  
 
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 biedt Martha Flora de beste dementiezorg die er in Nederland te vinden is. Zorg 
die wordt gekenmerkt door zeven kwaliteiten.  
 
1. 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. Goede dementiezorg doe je er niet even bij. Goede dementiezorg kan je 
alleen bieden als je daar, zoals Martha Flora, volledig in gespecialiseerd bent. 

2. Extra aandacht 

Aandacht is tijd. Tijd om een echte, persoonlijke relatie met 
iemand aan te gaan. Dankzij onze hoge personele bezetting 
hebben onze medewerkers daadwerkelijk de tijd om met de 
bewoners en hun naasten een goede relatie op te bouwen. 
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3. Privacy, ook met de familie 

Privacy is een belangrijke levensbehoefte. En dat geldt 
helemaal als er sprake is van dementie. Bij Martha Flora 
vinden bewoners altijd de privacy die ze nodig hebben 
wanneer zij en hun familie daar behoefte aan hebben. 

 
4. Volop leefruimte 

Martha Flora biedt volop leefruimte in een 
beschermde samenleving. In het eigen appartement 
van de bewoners en in de Meander, de 
gemeenschappelijke leefomgeving waar de bewoners 
altijd welkom zijn en waar ze naar buiten kunnen. En 
waar dat ook echt gebeurt. 
 

 
5. Activiteiten op maat 

Bij Martha Flora worden activiteiten ontwikkeld met als 
vertrekpunt de individuele interesses en individuele 
voorkeuren van de bewoners. Dit in tegenstelling tot een 
standaard programma. En dat doen we elke dag opnieuw. 
 
6. In principe nooit meer verhuizen 

De zorgbehoefte wordt naarmate de ziekte voortschrijdt steeds ingewikkelder. Nóg een keer moeten 
verhuizen is dan wel het laatste wat bewoners willen. Bij Martha Flora kunt zij dan ook - in principe - 
tot het einde verblijven. Alleen wanneer door de psychische of fysieke toestand van een bewoner de 
kwaliteit van zorg niet geboden kan worden, kan er sprake zijn van een (tijdelijke) verhuizing naar 
een (psychiatrisch) ziekenhuis. 
 
7. Geen zorgen meer 

Mantelzorg geven aan een geliefd persoon met dementie is loodzwaar. Bovendien komt er veel 
regelwerk en administratie bij kijken. Wij nemen dat van u over, zodat u zich met de waardevolle 
dingen van het leven kunt bezighouden.  
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Profiel van de organisatie 
Martha Flora Beheer beheerde in 2018 tien Martha Flora locaties waarvan er twee in dat jaar zijn 
geopend. 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 tien 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 Bosch en Duin: 27 

MF Hoorn: 12 

MF Haarlem: 30 

MF Hilversum: 30 

MF Twello: 24 

MF Lochem: 15 

MF Den Haag: 28 

MF Gouda: 25 

MF Maastricht: 18 

 
Totaal: 231 

 

Aantal plaatsen  
nieuwe locaties in 
2019:  

MF Rotterdam: 29 

Totaal:  29 

 

N.B. 
De locaties in 
Hilversum en Bosch en 
Duin werden in de 
loop van 2018 
geopend en zijn niet in 
dit verslag 
opgenomen. 
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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.  
 
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 2018. 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. Om met kwaliteit van 
leven het eigen leven voort te kunnen zetten is het van belang dat men zich thuis voelt.  Een thuis 
waar de bewoner herkenning vindt en zich veilig en geborgen voelt. Een thuis waar de autonomie 
van de bewoner altijd wordt gerespecteerd. Kortom waar zij of hij gekend is. Daarvoor is goed 
samenspel tussen bewoners, naasten en Martha Flora medewerkers van belang. 
 
Zoals ieder jaar, werd ook in 2018 zoveel mogelijk 
informatie verzameld over de gewoontes, rituelen, wensen 
en behoeften van de individuele bewoners. Op de Martha 
Flora locaties werd deze informatie verwerkt in de 
leefplannen. In teamverband werd dit besproken en door 
medewerkers werd nagegaan hoe deze informatie te 
gebruiken om bij te dragen aan het welbevinden van de 
bewoners. De kennis over de individuele bewoners werd 
hierdoor vergroot en droeg zo bij aan optimale 
persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Dit is een continu proces dat in dialoog met de bewoners 
en de familie plaatsvindt en waarin de medewerkers in 2018 werden gecoacht.  

Martha Flora Bavel  

Martha Flora Den Haag  
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Op de locatie in Maastricht in 2018 is extra aandacht besteed aan het voorkomen van onbegrepen 
gedrag en het optimaliseren van de advanced care planning.  
Op de locatie in Lochem werden de medewerkers gecoacht in het omgaan met de snel veranderde 
bewonersgroep. 
 
Wonen en welzijn 

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.  

De activiteiten bij Martha Flora worden afgestemd op de individuele wensen, gewoonten en 
behoeften èn mogelijkheden van de bewoners.  
 
Zingeving en zinvolle activiteiten kregen in 2018 op iedere locatie de nodige aandacht. Op de locaties 
in Bavel, Den Haag, Gouda en Haarlem werd het activiteitenaanbod aansluitend bij de bewoners 
uitgebreid en geoptimaliseerd. Op de locatie in Hoorn werd gefocust op de buitenruimte en in Twello 
werd bewegen vast onderdeel van het dagelijks leven. 
 
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 beoordeeld en deze zien toe op adequate 
opvolging. In 2018 zijn op alle locaties de medewerkers 
cliënt en coördinatie gecoacht in voornoemde opvolging. 
Daarnaast is het doel hiervan patronen in incidenten tijdig te 
signaleren en maatregelen te treffen om deze te 
voorkomen. 
 
In 2018 ontving iedere locatie per acht weken een schriftelijk overzicht en analyse van de incidenten 
uit de afgelopen periode. Deze werden besproken in de incidentencommissie die bestond uit de 
locatiemanager en de medewerkers cliënt en coördinatie.  Afhankelijk van de analyse werden 
externe deskundigen uitgenodigd zoals de huisarts, de consulent specialist ouderengeneeskunde of 
consulent psycholoog. In dit overleg werd gezocht naar patronen in de incidenten en naar mogelijk 
onderliggende oorzaken.  

Martha Flora Gouda  

Martha Flora Haarlem 
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Waar nodig werden maatregelen getroffen om dergelijke incidenten te voorkomen of te 
verminderen.   
 

Bij Martha Flora leren de medewerkers 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. 
 
 

In 2018 werd twee keer ten behoeve van het management van Martha Flora een uitgebreide 
rapportage en analyse van de incidenten van alle locaties opgesteld. Deze werden in het 
managementteam besproken met als doel vast te stellen of naar aanleiding van een gezamenlijke 
analyse Martha Flora breed verbeteracties genomen moesten worden. Daar bleek in het afgelopen 
jaar geen aanleiding voor te zijn.  
 
Medicatieveiligheid 
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, zoals de apotheek en voor de beschikbaarheid van 24 uurs specialistische 
verpleegkundige zorg. 
 
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 werden in 2018 door 
de adviseur zorg alle medewerkers cliënt en coördinatie bij 
geschoold in deze principes. Verder werd bij iedere 
bewoner – minimaal 2 maal – de medicatie gescreend door 
de apotheker en/of huisarts. Ook de medicatie incidenten 
zijn in de incidentencommissies van de locaties besproken 
en indien nodig werd door het locatiemanagement 
passende maatregelen getroffen. 
 
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 werden huidletsel, voedingstoestand, 
mondzorg en incontinentie van alle bewoners van de locaties van Martha Flora in 2018 gemonitord. 
Wanneer een bewoner een verhoogd risico had op het ontwikkelen van decubitus werd dit 
opgenomen in het zorgleefplan en een doel gesteld.  
 
 

Martha Flora Hoorn 

Martha Flora Lochem 
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Bij Martha Flora kwam in 2018 bij 8 bewoners decubitus (categorie 2 of hoger) voor; Bij de helft 
daarvan betrof het bewoners die met decubitus werden opgenomen vanuit het ziekenhuis op de 
betreffende locatie. Op de locaties waar de bewoners met decubitus woonden, werd de behandeling 
uitgevoerd in opdracht van de huisarts onder begeleiding van de wondverpleegkundige. Naast 
behandeling werden de medewerkers geïnstrueerd hoe decubitus te voorkomen. 
 
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.  

Op locaties werden in 2018 alle vrijheidsbeperkende 
maatregelen binnen 6 maanden geëvalueerd en gezocht 
naar lichtere alternatieven of volledig afbouw. De 
medewerkers cliënt en coördinatie werden geschoold in het 
analyseproces van het terugdringen van deze maatregelen 
en in het overleg hierover met familie en/of 
vertegenwoordigers. Daarnaast werd het zoeken naar 
alternatieven geoptimaliseerd naar teamniveau. Het al dan 
niet inzetten van een vrijheidsbeperkende maatregel werd 

altijd na kritische reflectie binnen het team voorgelegd aan de vertegenwoordiger en de 
behandelend arts van de betreffende bewoner.  
 
Advanced Care Planning 
In 2018 werd – zoals ieder jaar – met alle bewoners en/of diens vertegenwoordigers gesprekken 
gevoerd en afspraken gemaakt over de door hen gewenst medische zorg. Op iedere locatie werd 
voor de bewoners in het leefplan vastgelegd: 
- wel of niet reanimeren 
- wel of niet starten met levensverlengende behandelingen 
- wel of geen ziekenhuisopname 
 
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 2018 zijn er in totaal 16 ongeplande ziekenhuisopnamen geweest. 
Meer dan de helft van de ziekenhuisopnamen (9 van de 16) werden veroorzaakt door een 
ongelukkige val van de betreffende bewoner met een fractuur als gevolg.  
 

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. Het uitgangspunt is om niet langer dan strikt noodzakelijk een zo licht mogelijk 
middel of maatregel in te zetten.  

Martha Flora Maastricht 
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Zoals ieder jaar, heeft Martha Flora ook in 2018 letsel bij 
bewoners met ongeplande ziekenhuisopnamen zo veel 
mogelijk proberen te vermijden door: 
• 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 
 

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’. 
 
Lerend netwerk 
Binnen de locaties van Martha Flora leren medewerkers van elkaar. Uitwisseling van medewerkers 
vond in 2018 dan ook vooral plaats tussen de zeven locaties van Martha Flora.  
Voor 2019 is het de ambitie om iedere locatie onderdeel te laten zijn van een extern lerend netwerk. 
Geschikte regionale partners worden hiervoor gezocht. 
 

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

Martha Flora Twello 

Martha Flora Hilversum  
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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 2018 ieder 
kwartaal alle locaties van Martha Flora. Tijdens dit 
bezoek heeft hij overlegd met de locatiemanager en 
sprak hij bewoners en medewerkers. Ook was hij 
aanwezig bij de familiebijeenkomsten. Daarnaast 
bezocht de CEO in het verslagjaar iedere locatie 
tweemaal.  
 

Personeelssamenstelling 
Bij Martha Flora werken medewerkers die gespecialiseerd zijn in welbevinden, in zorg en in 
gastvrijheid: 
• psychosociale medewerkers (welzijn en gastvrijheid): niveau 2, niveau 3 en niveau 4 
• verzorgende medewerkers: niveau 2 en niveau 3 
• verpleegkundige medewerkers: niveau 4 en niveau 5 

Gemiddeld is er op de Martha Flora locaties per bewoner 1 FTE-medewerker beschikbaar.  

Het aantal vrijwilligers op de locaties van Martha Flora was in 2018 gemiddeld twee vrijwilligers per 
locatie. 
 
Gebruik van hulpbronnen 
Om de kwaliteit op haar locaties zo optimaal mogelijk te houden, maakte Martha Flora – naast het 
vakmanschap van haar medewerkers – in 2018 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  

 
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 Bosch en Duin 
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Martha Flora gebruikt informatie uit de volgende bronnen: 
• Cliënttevredenheidsonderzoek (NPS-score)  
• Interne audits in 2018: gemiddeld 3 x op iedere locatie;   
• Klachten; 
• Uitkomsten van het familieparticipatie overleg dat in 2018 2 x op iedere locatie werd uitgevoerd; 
• De overleggen die gevoerd werden vanuit de locatie met de huisarts, specialist 

ouderengeneeskunde en de apotheek; 
• Overleggen met samenwerkingspartners; 
• Uitkomsten van de incidentenanalyses. 

  

Clienttevredenheid  
In 2018 werden de ervaringen van de bewoners met Martha Flora voor het eerst in kaart gebracht 
met de Netto Promotor Score (NPS).  
 
De Net Promotor Score (NPS) is een meetcriterium voor loyaliteit om de feedback van bewoners te 
verzamelen. Daarbij gaat het slechts om één vraag: "Hoe waarschijnlijk is het dat u Martha Flora 
[locatienaam] zou aanbevelen aan een familie of vrienden?" Bewoners of vertegenwoordigers geven 
een cijfer tussen 0 en 10 als waardering. Per bewoner gaf slechts één vertegenwoordiger een reactie. 
De score is als volgt: 
• 0–6 = Criticasters: ontevreden klanten die het merk Martha Flora kunnen schade via negatieve 

mond-tot-mond reclame 
• 7–8 = Passief tevredenen: tevreden maar onverschillige klanten die zouden kunnen worden 

overgehaald door een concurrerende woonvoorziening 
• 9–10 = Promotors: trouwe klanten die enthousiast zijn over Martha Flora en anderen ernaar 

verwijzen 
 
Per locatie gaf dit de volgende uitslag: 
 

 
 
 

Net Promotor Score 2018 Aantal 
respondenten dat 
cijfer hoger dan 8 
heeft gegeven

Percentage 
respondenten dat 
cijfer hoger dan 8 
heeft gegeven

mailing respons % 
Bavel 18 17 94% 14 82%
Den Haag 29 15 52% 11 73%
Gouda 25 12 48% 8 67%
Haarlem 18 11 61% 9 82%
Hilversum 11 10 91% 6 60%
Hoorn 11 10 91% 9 90%
Lochem 9 9 100% 9 100%
Maastricht 18 17 94% 16 94%
Twello 10 7 70% 4 57%

149 108 72% 86 80%
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Met het verzamelen van de NPS-score kregen de vertegenwoordigers van de bewoners ook de 
gelegenheid om kritische opmerkingen te maken. De suggesties die werden gedaan door de 
respondenten zijn in 2018 door de betreffende locaties opgepakt om waar mogelijk verbeteringen 
aan te brengen in het wonen, de zorg, het welzijn en de dienstverlening. 
 
• De meeste reacties waren positief, zo reageerde één van de respondenten: “Super betrokken, lief 

personeel. Vol aandacht voor de cliënt. Er wordt gekeken naar de persoon, ze zijn geen nummer. 
Warme, huiselijke, knusse uitstraling. Er heerst rust. Geen haast, geen stress. Het personeel denkt 
in mogelijkheden, niets is hen te veel. In mijn geval heb ik geen betere plek kunnen vinden voor 
mijn moeder dan bij Martha Flora!” 

   
Klachten 
 
In 2018 zijn er 39 klachten geuit binnen de locaties van Martha Flora. Via de klachtenfunctionaris is 
er 1 klacht schriftelijk ingediend. Deze klacht is naar de betreffende locatie manager gestuurd, die 
gesprekken heeft gevoerd met de klager. Alle klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld.  
 
In 2018 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 2018 op iedere locatie regelmatig een interne audit gedaan op basis van 
het kwaliteitskader VVT, 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 dat werd besproken 
met de betreffende locatiemanager en de COO. De locatiemanagers maakten een plan van aanpak 
wanneer niet optimaal werd voldaan aan de geldende norm. Dit plan werd vervolgens ten uitvoer 
gebracht. 
 
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. 
 
 


