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2021 is een jaar waarin wij veel beter wisten wat wij moesten doen om de COVID-19 crisis, in brede zin maar vooral op de
individuele locaties, het hoofd te kunnen bieden. Dit in tegenstelling tot 2020 waarin we steeds achter de feiten hebben
moeten aanlopen.

Martha Flora heeft zich daarbij wel steeds op het standpunt gesteld dat de richtlijnen vanuit het RIVM en het
overheidsbeleid daarbij de kaders vormden, maar gelukkig is er in samenspraak met de naasten van onze bewoners en de
collega’s op locatie ook veel maatwerk mogelijk gemaakt. Dit neemt natuurlijk niet weg dat COVID de allesbepalende factor
is geweest in 2021. Ondanks het feit dat wij de crisis beter het hoofd hebben kunnen bieden bleven er persoonlijke tragedies
bestaan, was het ziekteverzuim hoog en hebben wij bij tijd en wijle veel gebruik moeten maken van inhuur van tijdelijke
arbeidskrachten waarbij de essentie van de dementiezorg van Martha Flora onder druk is komen te staan. Ook in 2021 ben
ik weer heel erg trots op de mensen op de werkvloer, op het management en op de ondersteunende diensten die Martha
Flora er met elkaar doorheen hebben getrokken.

Met ingang van 2020 en doorlopend in 2021 is Martha Flora overgegaan van financiering door middel van het
Persoonsgebonden Budget (PGB) naar de systematiek van Volledig Pakket Thuis (VPT). Deze migratie heeft een aanpassing
van de governance van Martha Flora noodzakelijk gemaakt. In 2021 is in dat kader de samenwerking gestart met de Lokale
Familieraden (LFR) en de Centrale Familieraad (CFR) als vertegenwoordigers van de bewoners op onze locaties. Als
belangenbehartiger van onze zeer gewaardeerde medewerkers is de Ondernemingsraad (OR) in het leven geroepen.
Daarnaast heeft Martha Flora een Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld. Vanwege de beoogde groei is er onder de
directie een operationeel managementteam (OMT) gekomen, geleid door operationeel directeur Katja Smitskamp, verder
bestaande uit de managers HR, Kwaliteit, Marketing, Communicatie & Performance en het regiomanagement. Vanwege het
groeipad van Martha Flora is de laatste functie toegevoegd in 2021 om de aansturing van de locaties van Martha Flora beter
gestalte te geven. In 2021 openden wij de locaties Hulsberg en Dordrecht, die inmiddels in de vaart der volkeren zijn
opgenomen.

Al met al is 2021 een enerverend jaar gebleken. Naast het managen van de COVID crisis hebben wij het fundament van onze
governance vormgegeven en verstevigd, hebben wij verder gebouwd aan onze organisatie om die verder toekomstbestendig
te maken en hebben wij een tweetal nieuwe locaties aan ons portfolio toegevoegd.

Marco Ouwehand
Bestuursvoorzitter

Voorwoord van de bestuurder



Voor u ligt het Kwaliteitsverslag 2021 van Martha Flora. In dit verslag wordt stilgestaan bij de
ontwikkelingen binnen de organisatie en wordt gereflecteerd op de gestelde doelen uit het
kwaliteitsplan 2021. Voor deze reflectie is input uit de organisatie opgehaald via de
locatiemanagers, de kwaliteit manager, de operationeel directeur, het klanttevredenheids-
onderzoek (KTO) en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). De CFR (Centrale
Familieraad) heeft het verslag voor publicatie beoordeeld en heeft ingestemd met het
Kwaliteitsverslag 2021. De reflectie wordt gedaan aan de hand van de acht hoofdstukken van het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Daarnaast heeft elke locatie op basis van deze hoofdstukken ook locatie specifieke
kwaliteitsonderwerpen vastgesteld voor 2021. Aan de hand van deze onderwerpen zijn per
locatie op maat gemaakte speerpunten geformuleerd. Het afgelopen jaar hebben de locaties aan
deze onderwerpen gewerkt om constant te blijven ontwikkelen. De kwaliteitsonderwerpen die
centraal stonden waren persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, veiligheid,
personeelssamenstelling en het gebruik van hulpbronnen. De voortgangsrapportages en
evaluatie van deze kwaliteitsplannen is gebruikt om het kwaliteitsverslag te schrijven. Daarnaast
wordt in dit verslag teruggeblikt op de Martha Flora brede thema’s en de verplichte
kwaliteitsindicatoren.

In de tabel op deze pagina vindt u de leeswijzer. De opzet van dit verslag bestaat uit twee delen:

• Dit is Martha Flora, waar het profiel van Martha Flora en de kern van de organisatie worden
beschreven.

• Kwaliteitskader, waar gereflecteerd wordt op de doelstellingen van Martha Flora aan de
hand van de acht thema’s uit het kwaliteitskader. De eerste vier hoofdstukken van dit kader
zijn gewijd aan de zorg en ondersteuning van de bewoners en hoe de zorgverleners en Marta
Flora permanent leren en ontwikkelen. In de hoofdstukken vijf tot acht komen de
randvoorwaarden voor goede zorg en ondersteuning aan bod.
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Dit is Martha Flora



Martha Flora biedt gespecialiseerde liefdevolle dementiezorg in een beschermde samenleving. De
visie van Martha Flora op zorg is dat zorg iets is tussen mensen onderling. De kwaliteit van zorg
wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin degene die zorg verleent in staat is om
een relatie aan te gaan met de persoon die zorg nodig heeft. En om dat goed te kunnen doen
moet je je zoveel mogelijk verplaatsen in de belevingswereld van de ander. Daar is aandacht, tijd
en ruimte voor nodig. Martha Flora creëert daarvoor beschermde samenlevingsgroepen van 10
tot 15 bewoners. De locaties van Martha Flora zijn te vinden midden in de samenleving.

Het zorgconcept van Martha Flora

De wijze waarop het ziekteproces van onze bewoners verloopt, is zeer persoonlijk van aard en
afhankelijk van de vorm van dementie. Bij Martha Flora doen we er alles aan om bewoners een zo
normaal mogelijke woon- en leefomgeving te bieden. Een veilige beschermde omgeving waar men
zichzelf kan zijn en het leven zo veel mogelijk kan voortzetten. Bij Martha Flora staat persoonlijk
welbevinden centraal. Zorg die niet overneemt, maar aansluit en volgt op wie de bewoner was en
is. Het eigen leven voortleven met kwaliteit vraagt om een gevoel van thuisvoelen.

“Mensen met dementie zijn zichzelf en leven hun eigen leven voort”.

Het vormgeven aan dit “thuisvoelen” is een belangrijk samenspel tussen bewoners, naasten en de
medewerkers van Martha Flora. Om thuisvoelen en jezelf zijn vorm te geven benadert Martha
Flora de mens met dementie in vier verschillende hoedanigheden: als bewoner, als patiënt, als
cliënt en als gast. Deze kleuren het accent in het contact tussen bewoners, naasten en
medewerkers.

We hebben kwaliteit vormgegeven op basis van de 7 kwaliteiten en 5 pijlers die de basis vormen
voor het concept van Martha Flora. Deze zijn vertaald naar 21 statements die worden uitgedragen
door de medewerkers. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 2.4.

De belangrijkste ontwikkelingen van Martha Flora in 2021
- Het vormgeven van de kwaliteitsplannen en de monitoring daarvan.
- De werkwijze rondom de WZD is succesvol geïmplementeerd.
- Twee nieuwe locaties, Hulsberg en Dordrecht geopend.
- Het invoeren van de Centrale Familie Raad en Lokale Familie Raden

vanaf maart 2021.
- Operationeel Management Team geoperationaliseerd en een

regiomanager aangesteld.
- Vanwege Corona de concept training voor nieuwe medewerkers online

door laten gaan.
- Medicatie Incident meldingen worden minimaal 1 keer per kwartaal

besproken in de teams.

Het aantal bewoners dat bij Martha Flora (MF) in 2021 kan wonen is 302,
verdeeld over de volgende locaties:

• MF Bavel: 22

• MF Bosch en Duin: 27 

• MF Den Haag: 28

• MF Dordrecht: 28

• MF Gouda: 25

• MF Haarlem: 30

• MF Hilversum: 30

• MF Hoorn: 12

• MF Hulsberg: 28

• MF Maastricht: 18

• MF Rotterdam:  29

• MF Twello: 24

Locaties en bewoners

Inleiding | 1. Dit is Martha Flora | 2. Kwaliteitskader Martha Flora

5

1. Dit is Martha Flora



De besturingsfilosofie van Martha Flora
In het Martha Flora concept staat de persoonlijke leefwereld van degene met dementie en diens naasten
centraal. Martha Flora wil vanuit haar visie zoveel mogelijk 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 (onze locaties) die over een grote wendbaarheid beschikken
om zo ‘ja’ te kunnen zeggen tegen de wensen van de klant. Iedere organisatorische eenheid staat onder
leiding van een locatiemanager. Die begrijpt de visie van Martha Flora en vertaalt deze naar de dagelijkse
praktijk en combineert participatief en dienend leiderschap met een gezonde business drive. Met als doel
optimaal uitvoering te geven aan het eigen zorgconcept vanuit de drijfveer om de beste te willen zijn. In
2021 hebben wij de organisatiestructuur aangepast en hebben wij een regiomanager aangenomen. Deze
regiomanager is verantwoordelijk voor 5 tot 7 locaties. In 2022 wordt de tweede regiomanager
aangetrokken. Op deze manier blijven wij, ondanks de groei, dicht bij de locaties staan waardoor wij sneller
en adequater kunnen reageren op hetgeen op de locaties nodig is. Met de introductie van het Operationeel
Management Team waarin de regiomanager, manager kwaliteit, Sr HR Adviseur en Marketing &
Performance zijn vertegenwoordigd, onder aansturing van de COO, hebben we de diverse disciplines en
slagkracht binnen Martha Flora samengebracht om zo ook de groei binnen Martha Flora aan te kunnen. De
COO is de linking pin tussen het Operationeel Management Team en het Directie Team.

Onze bewoners en hun familie en naasten zijn de mensen waar we het voor doen. En onze medewerkers
brengen het in de praktijk. Wij vinden het belangrijk dat zij een stem hebben bij het realiseren van onze
missie. Iedere locatie kent dan ook sinds 2021 een Lokale Familieraad (LFR) en landelijk hebben wij een
Centrale Familieraad (CFR) waarin wij medezeggenschap vanuit onze bewoners hebben georganiseerd.
Medezeggenschap van medewerkers is georganiseerd in een Ondernemingsraad (OR).

Een mooie ontwikkeling binnen Martha Flora waar wij als directie heel trots op zijn.

6

Katja Smitskamp
Operationeel directeur



De groeiambities van Martha Flora

De ambitie van Martha Flora is om in 2025 25 locaties te hebben waar gespecialiseerde,
liefdevolle dementiezorg in een beschermde samenleving aangeboden kan worden en waar
tegelijkertijd de optimale kwaliteit wordt geborgd. In 2021 zijn twee nieuwe locaties geopend
namelijk Hulsberg en Dordrecht. Het meest belangrijke vindt Martha Flora dat bestaande locaties
geen last van deze groei ervaren, maar dat bestaande locaties juist een waardevolle uitwisseling
van nieuwe ontwikkelingen en inzichten ervaren.

De waardevolle uitwisseling ontstaat doordat in 2021 een opstartteam met alle belangrijke
betrokkenen is opgestart. Dit opstartteam heeft een handboek geschreven waardoor voor elke
nieuwe locatie helder is welke stappen ondernomen moeten worden. Bij elke stap wordt gekeken
naar de bestaande locaties en wordt geëvalueerd wat daarin goed gaat en wat er beter kan. Het
concept van Martha Flora blijft zich daardoor ontwikkelen. Door een vast format wordt geborgd
dat op elke locatie hetzelfde gedaan wordt en het concept van Martha Flora overal wordt
doorgevoerd zonder dat onderwerpen worden overgeslagen.

“Elke locatie is natuurlijk ingericht en aangepast op de behoeftes van onze bewoners met
dementie, maar soms kom je erachter dat bijvoorbeeld de techniek van een opengaande deur in
de praktijk onhandiger uitpakt dan dat het in eerste instantie bedacht was. Die verbeterslag kan je
op een nieuwe locatie direct maken.”
– Britta Muttray, manager kwaliteit

Voor Martha Flora is belangrijk dat het concept van de organisatie direct op de nieuwe locaties
voelbaar is. Zo komt de nieuwe locatiemanager altijd ruim voor opening in dienst en maakt direct
deel uit van het opstartteam. De nieuwe medewerkers, het kernteam, worden naast het inwerken
op bestaande locaties ook getraind in kennis over dementie, het concept van Martha Flora, de
Wet Zorg en Dwang en diverse technische trainingen. Door het inwerken op bestaande locaties
ontstaat een natuurlijke uitwisseling van de werkwijze van Martha Flora. Het kernteam neemt op
deze manier de verschillende indrukken mee naar de nieuwe locatie en kunnen op die manier
uitdragen wie Martha Flora is en waar ze voor staat.

Kwaliteitsborging na opening

De manager kwaliteit van Martha Flora is in de eerste fase van de nieuwe locatie nauw
betrokken. Ze begeleidt de nieuwe medewerkers, geeft een extra start training en zorgt ervoor
dat alle zorgplannen van de nieuwe bewoners op de juiste manier vormgegeven worden. De
manager kwaliteit kijkt in de eerste fase op de achtergrond mee met de nieuwe dossiers en
zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg op het gewenste niveau geleverd kan worden.

Waarborging van de bekende kleinschalige zorg

Ondanks de groei van het aantal locaties veranderd er binnen de locaties niets met betrekking
tot de kleinschalige zorg. Elke locatie is opzichzelfstaand maar wel onderdeel van een groter
geheel. Zo wordt de kleinschalige zorg geborgd en tegelijkertijd is de ondersteuning en
verbinding met andere locaties laagdrempelig.

“Elke locatie is anders, maar je weet bij 
binnenkomst direct dat je bij Martha Flora bent” 

– Britta Muttray, manager kwaliteit
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De groei van Martha Flora en het borgen van de kwaliteit



Het tweede jaar van Corona
Ook in 2021 had Corona invloed op het wonen en werken bij Martha Flora. Voor het kwaliteitsverslag
hebben we verpleegkundigen van onze locaties gevraagd om kort terug te blikken op het tweede jaar
van Corona.

Hoe hebben jullie het tweede jaar (2021) van werken tijdens de Coronapandemie ervaren?

Wij zijn trots op de flexibiliteit, de rust en de kalmte die wij hadden. We konden de zorg blijven geven
op alle vlakken, ondanks de beperkingen. Voor familie is het erg moeilijk geweest dat ze in 2020 een
lange tijd niet op bezoek mochten komen. Gelukkig waren de bezoekmaatregelen in 2021 versoepeld,
dit hebben wij ook als zeer prettig ervaren. Verder was het een periode waarin door uitval van
personeel uitdagingen in het rooster ontstonden. Hierdoor ontstond de nodige “druk” op de overige
personeelsleden omdat de extra diensten door onszelf opgelost werden.

Welke geleerde lessen uit 2020 hebben jullie meegenomen en uitgevoerd in 2021?

In 2020 was wereldwijd nog veel onbekend over Corona en was er nauwelijks beleid. Daardoor was de
communicatie naar familieleden soms heel lastig. Ook was er sprake van crisis, uitval van personeel en
veel zieke bewoners. Daarnaast maakte het tekort aan beschermende middelen het werk ook
uitdagend. De geleerde lessen die wij uit 2020 hebben meegenomen waren het belang van goede
hygiëne regels, betere communicatie met de familie (dat mogelijk was doordat er meer beleid was) en
het besluit om de locatie niet meer te sluiten. Het sluiten van de locaties heeft veel impact gehad op alle
betrokkenen.

Martha Flora Den Haag

“Het Team van Martha Flora Den Haag krijgt van ons een 10, zij hebben ten
tijde van de Corona crisis de bewoners met veel liefde, zorg en vele
verassende activiteiten alle aandacht gegeven. Het team heeft ook
aandacht voor jou als kind van. Ze staan altijd klaar om je te helpen als het
even moeilijk is voor je ouder om afscheid te nemen. Je voelt je altijd
welkom. Wij, als kinderen van een bewoonster, zijn zeer blij dat we voor
Martha Flora hebben gekozen, onze moeder heeft zich er thuis en geliefd
gevoeld en dat is waar het volgens ons om gaat. Mijn moeder kon zijn wie
ze was.” *ZorgkaartNederland, 22-06-2021.

*ZorgkaartNederland is een onafhankelijk ervaringsplatvorm in de zorg.
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Kwaliteitskader 
Martha Flora



Iedereen is welkom om bij Martha Flora een thuis te vinden. Met mensen die bij ons willen
wonen maken we persoonlijk en intensief kennis. Deze kennismaking wordt opgevolgd door
een fase van intake die leidt tot een persoonlijk, multidisciplinair tot stand gekomen
mensbeeld. Martha Flora neemt de zorg niet over, maar sluit zoveel mogelijk aan op wie de
bewoner was en is. De ernst van de ziekte en het voortschrijden ervan, vragen om
multidisciplinaire specialistische en soms medische zorg. Bij Martha Flora is de huisarts
hoofdbehandelaar en andere disciplines zijn naar behoefte aanwezig en inzetbaar.

De kwaliteit van zorg wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin degene die zorg
verleent in staat is om een relatie aan te gaan met de persoon die zorg nodig heeft. En om dat
goed te kunnen doen moet je je zoveel mogelijk verplaatsen in de belevingswereld van de
ander. Binnen Martha Flora wordt gewerkt vanuit 4 kernwaarden. De medewerkers zijn
liefdevol en professioneel, staan in verbinding met de bewoner en hebben respect voor de
autonomie van de bewoner. De zorg, het wonen en de sfeer richten zich op de individuele
behoeften van een bewoner.

Dankzij onze hogere personele bezetting hebben onze mensen daadwerkelijk de tijd en
aandacht om een goede relatie met de bewoners op te bouwen. Elke locatie beschikt over een
multidisciplinair team bestaande uit een huisarts, psycholoog en een specialist
ouderengeneeskundige, en is er te allen tijde op elke locatie een medeweker van tenminste
niveau 3 in huis. De psycholoog en specialist ouderengeneeskundige zijn ter consultatie op te
roepen en sluiten regelmatig op de locaties aan voor een bewonersbespreking wanneer sprake
is van onbegrepen gedrag of ter consultatie voor de Wet Zorg en Dwang (WZD).

Bij de eerste afspraak met de nieuwe bewoner wordt door de Medewerker Client en
Coördinatie (MCC-er) het elektronisch cliënten dossier (ECD) ingevuld. De eventuele risico’s die
gesignaleerd worden, worden zorgvuldig in het zorgleefplan opgenomen. Het zorgleefplan
wordt altijd binnen 24 uur na opname ingevuld. Dit wordt regelmatig gemonitord doordat dit
een terugkerend thema is binnen de interne audits.

De voornemens van 2021

• Zorgdoelen: de zorgdoelen van de bewoner zijn scherp geformuleerd en geëvalueerd.
• Rapporteren: de kwaliteit van de rapportages zijn verbeterd.
• Lerend netwerk: het leernetwerk voor zorgmedewerkers is uitgebreid.
• Deskundigheidsbevordering: de deskundigheid binnen Martha Flora wordt naar een 

hoger niveau getild.
• Autonomie: de autonomie van de bewoners blijft zoveel mogelijk in stand.

Reflectie op 2021
• Het zorgleefplan wordt minimaal ieder half jaar met de eerste contactpersoon

besproken. Daarnaast streeft Martha Flora ernaar om bewoners zoveel als mogelijk te
betrekken bij het opstellen van de zorgdoelen. In 2021 is hier op een aantal locaties
extra aandacht voor geweest en werd er dagelijks op de zorgdoelen gerapporteerd in het
ECD.

• Om het lerend netwerk voor medewerkers uit te breiden heeft Martha Flora in 2021
vooral geïnvesteerd in het leren van elkaar over de locaties heen. Ten opzichte van 2020
is er meer aandacht aan kennisdeling besteed. Dit heeft zich geuit in het frequenter
houden van bewonersbesprekingen en het uitwisselen van ervaringen tussen de locaties.
Door Corona was de kennisdeling zoals voorgenomen niet altijd haalbaar, echter is dit
opgepakt door waar mogelijk een uitwisseling van medewerkers tussen locaties te
faciliteren

• Het concept van Martha Flora rondom persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt
gewaarborgd. Om het concept van Martha Flora rondom persoonsgerichte zorg en
ondersteuning te blijven waarborgen is de Conceptmanager in 2021 op de locaties
geweest om een nulmeting uit te voeren. Aan de hand van deze nulmeting is het concept
handboek Martha Flora voor medewerkers verder ontwikkeld, vervolgens is deze
bijgewerkte versie gedeeld met alle medewerkers.
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Reflectie op 2021
• In 2021 is expliciet aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering binnen Martha Flora met aandacht

voor de steeds zwaarder wordende zorg voor onze bewoners. De Medewerker Client en Coördinatie (MCC) is
op de locaties ingezet om medewerkers te coachen in bijvoorbeeld persoonsgericht werken en het verdiepen
van de kennis rondom dementiezorg. Daarnaast zijn een aantal gespecialiseerde scholingen georganiseerd. Zo
is vanuit elke locatie een medewerker (verzorgende IG/ verpleegkundige) geschoold door een logopedist
rondom slikscholing en hebben er tilscholingen plaatsgevonden. Verder hebben 10 MCC-ers (elke locatie
vertegenwoordigd), de conceptmanager en een regiomanager de scholing Dementia Care Mapping gevolgd
(DCM). Eerder werd de DCM uitgevoerd door een externe partij. Martha Flora heeft ervoor gekozen om het
eigen personeel op te leiden zodat de kennis en vaardigheden in de organisatie zijn. DCM is een systematische
observatiemethode waarbij een observator de stemming, betrokkenheid, gedrag en bezigheden van bewoners
met dementie vastlegt. DCM geeft een onderbouwd beeld van wat er gebeurt met en rondom een bewoner en
welk effect dat op hem heeft. Hierdoor geeft het inzicht in de mogelijke oorzaken van onbegrepen gedrag. De
opgeleide MCC-ers verzorgen drie tot vier keer per jaar een ‘mapping’. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder
andere getoetst hoe er persoonsgericht gewerkt wordt. Hieruit volgt een actieplan die in het team besproken
wordt. Doordat dit proces vier keer per jaar herhaald wordt ontstaat er een kwaliteitsverbetering rondom
persoonsgerichte zorg. Verder worden er ook interne trainingen georganiseerd rondom onbegrepen gedrag
door de psycholoog en waren er familieavonden op diverse locaties waarbij de psycholoog of de huisarts als
gastspreker aanwezig waren.

• De autonomie van de bewoners blijft zoveel mogelijk in stand doordat we bij Martha Flora in gesprek blijven
met de bewoner en familie. De familieavond is een waardevolle manier om in gesprek te blijven. Vanwege
Corona is niet zoals gewenst op elke locatie een familieavond geweest. Wel zijn een aantal locaties gestart met
een huisbezoek voordat de nieuwe bewoner naar een locatie van Martha Flora verhuist, zodat we elkaar beter
leren kennen. Om de autonomie van de bewoners te vergroten had Martha Flora Maastricht als voornemen
voor 2021 om bewoners meer te betrekken bij het opstellen en het bespreken van de zorgleefplannen, op deze
manier hebben bewoners meer inspraak en worden ze gestimuleerd om zolang als mogelijk eigen dag invulling
te bepalen. Dit resultaat is behaald. Vanaf 2021 zijn de bewoners van locatie Maastricht aanwezig bij de
bespreking van de zorgleefplannen samen met de familie. Bewoners ervaren dat als een meerwaarde en
voelen zich gehoord. Ook als ze het niet meer kunnen begrijpen.

“Doordat mijn moeder bij Martha Flora woonde was de kwaliteit van 
haar leven met dementie zo optimaal mogelijk. Ze kon en mocht zijn 

wie ze was tot het eind.” 
– Familie van bewoner locatie Twello

Martha Flora locatie Twello
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Elke medewerker dient de bewoners te kennen. We onderzoeken met elkaar welke kwaliteiten
en talenten een ieder heeft. Doen waar je goed in bent, dit geldt zowel voor de bewoner als voor
de medewerker. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede dag.

Bij Martha Flora is de mens met dementie de bewoner van zijn eigen huis. Een huis dat een thuis
is door een eigen sfeer en inrichting en waar met familie het leven voortgezet kan worden zoals
men gewend was. Hoewel de locaties van Martha Flora van elkaar verschillen hebben ze een
aantal belangrijke overeenkomsten die voortkomen vanuit de visie. Bijvoorbeeld dat ieder pand
geschikt is voor bewoners met een vorm van dementie. De Meander, de unieke leefomgeving
van Martha Flora biedt keuze uit vijf aaneengeschakelde gemeenschappelijke verblijfsruimten:
eetkeuken, bibliotheek, huiskamer, tuinkamer en atelier. Ook is een buitenruimte aanwezig. Elke
ruimte heeft een andere sfeer en een verschillend prikkelaanbod, waarin doorlopend activiteiten
plaatsvinden. Naast vaste, meer georganiseerde activiteiten wordt een individueel toegesneden
activiteitenaanbod gecreëerd. Bij Martha Flora gaan we zoveel mogelijk uit van wat de bewoner
nog wel kan en wordt iedereen met gastvrijheid en warmte benaderd.

Het kleurgebruik, licht, de materialen en architectuur van de woonomgeving zijn afgestemd op
wat mensen met dementie een veilig en geborgen gevoel geeft. Het contrast in kleur tussen de
vloer, de wand, de deur en de meubels is essentieel voor de visuele herkenbaarheid. Alles heeft
zijn vaste plek, het is af. Dat houdt in dat we niks extra’s toevoegen. Het licht is aan, zodat iedere
ruimte uitnodigend is om naartoe te gaan. In de avond als het donker wordt zijn de gordijnen
dicht, ook dit geeft een gastvrij en geborgen gevoel. Tot slot is er aandacht voor herkenbare
geluiden. In de bibliotheek staat de virtuele openhaard aan en kan er geluisterd worden naar
klassieke muziek. In een van de huiskamers is in de ochtend het ontbijtjournaal aan en in de
middag een nostalgisch televisieprogramma.

De voornemens van 2021
• Activiteitenaanbod: meer maatwerk - afgestemd op individuele behoeften- en afwisseling 

op het welzijns- en activiteitenaanbod.
• Eten en drinken: het verbeteren van het proces en de beleving van eten en drinken.
• Persoonlijke verzorging: persoonlijke verzorging vindt plaats op basis van de behoefte van 

de bewoner. 
• Communicatie familie/ naasten: verder professionaliseren van houding en communicatie 

naar familie/ naasten.
• Zingeving: vaardigheden op het gebied van zingeving zijn verder ontwikkeld. 

Reflectie op 2021
• Per locatie is gekeken naar de invulling van het welzijns- en activiteitenaanbod. Er is extra

aandacht geweest voor activiteiten rondom de beweging van de bewoners. Martha Flora
Bavel blikt positief terug op dit voornemen voor 2021, ondanks een lange tijd van
beperkingen door Corona. De activiteiten die wel konden doorgaan sloten beter aan bij de
behoeften van de bewoners. De bewoners genoten zichtbaar van de grotere activiteiten als
klassieke zangers, de high tea en de bonte middag. Daarnaast is er bij Martha Flora Bavel
meer aandacht geweest voor kleine individuele activiteiten zoals deelnemen aan alledaagse
zaken in het huishouden.

• De bewoners betrekken bij de bereiding van eten en drinken is een basisdoelstelling bij
Martha Flora, dat zie je ook aan de inrichting waarbij de keuken een centrale plek heeft in
het huis. Hierdoor zijn de herkenbare geluiden en geurbeleving aanwezig. Bij Martha Flora
zijn wij ons ervan bewust dat er veel verschillende handelingen rondom het bereiden van
een maaltijd zijn waardoor iedere bewoner op zijn eigen kunnen hieraan kan deelnemen.
Daarnaast zijn in 2021 de voedselvoorkeuren van de bewoners elke 6 maanden op alle
locaties besproken en vastgelegd in het dossier.
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• De persoonlijke verzorging van bewoners is een onderwerp dat altijd met familie en
bewoners wordt besproken. In dat gesprek staat het comfort van de bewoners voorop, ook
als dit inhoud dat een mantelpakje ingewisseld kan worden voor een comfortabele broek.
Tegelijkertijd zijn wij ons bij Martha Flora bewust dat deze verandering impactvol voor de
familie kan zijn, het kan namelijk heel zichtbaar maken wat dementie met dierbaren doet. In
het gesprek met de familie is specifiek aandacht van de MCC-er om dit onderwerp goed te
bespreken, zodat iedereen dezelfde verwachtingen heeft.

• Communicatie en houding naar familie en naasten en zingeving van de bewoners zijn
terugkerende thema’s in de Permanente Educatie (PE) die vanuit Martha Flora wordt
aangeboden. De meeste locaties hebben in 2021 vier keer de PE training gevolgd. De training
is voor elke medewerker bedoeld en ondersteund het verder professionaliseren van de
communicatie, houding en aandacht voor zingeving vanuit het concept van Martha Flora. Bij
Marta Flora Den Haag is ook de communicatie tussen medewerkers van locaties een
speerpunt geweest in 2021. Het verbeteren van de communicatie tussen medewerkers van
locaties leidt tot verbreding en verdieping van kennis en daarnaast ook tot een betere
samenwerking. De locatie Den Haag reflecteert zelf op dit speerpunt: “Door deze verdieping
van kennis zijn wij beter in staat in te spelen op de behoeften van de bewoners, uit de
evaluatie blijkt ook dat dit de werksfeer heeft verhoogd wat weer een positieve invloed heeft
op de bewoners.”

• Martha Flora heeft voor 2021 het voornemen gesteld om de vaardigheden van zingeving en
aandacht voor spirituele behoeften om geestelijke “rust” te krijgen in het ziekteproces
verder te ontwikkelen. Martha Flora Maastricht heeft hier bijvoorbeeld invulling aan gegeven
door bewoners met spirituele vraagstukken in contact te brengen met een pastoor van de
parochie in de buurt. Ook familie wordt hierbij betrokken en kunnen gesprekspartner zijn.

Zo is bijvoorbeeld bij Martha Flora Haarlem bij elke bewoner in het dossier vastgelegd wat de
voorkeuren voor bepaald eten en drinken zijn, wat de voorkeuren zijn omtrent het
aanbieden van eten en drinken, welke hulp hierbij gewenst is en daarnaast is er aandacht
voor de gewenste tijd en plaats voor het eten en drinken. Bij Martha Flora Maastricht is er
extra aandacht geweest voor eten en drinken doordat er 4 keer per jaar een diëtiste is langs
geweest.
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Het uitgangspunt bij Martha Flora is dat wij uit gaan van wat onze bewoners nog wel kunnen.
Vermijdbare schade bij bewoners wordt zoveel mogelijk voorkomen en het monitoren van
veiligheid en het leren van veiligheidsincidenten zijn daarin belangrijke thema’s. We proberen
daarnaast zoveel mogelijk weg te blijven van onvrijwillige zorg, wat we doen door het in kaart
brengen van risico’s en altijd in gesprek te gaan over maatregelen met de bewoners en familie.
We noemen dit ook wel ‘puzzelen met de bewoner’. Risico’s en de mogelijke gevolgen hiervan
zijn besproken met familie en daarmee geaccepteerd.

Het monitoren van veiligheid en het leren van veiligheidsincidenten zijn belangrijke
onderwerpen binnen Martha Flora. Op elke locatie binnen Martha Flora is een
incidentencommissie aanwezig. De incidentencommissie bestaat uit de locatiemanager en de
MCC-ers. Overstijgend worden de incidenten per kwartaal geanalyseerd door de manager
kwaliteit. In 2021 heeft Martha Flora ervoor gekozen om extra aandacht te besteden aan de
preventie van decubitus en continentie.

De voornemens van 2021
• Medicatieveiligheid: het aantal medicatie incidenten is over 2021 lager ten 

opzichte van 2020.
• Infectiepreventie: infectiepreventiebeleid en protocollen zijn opgesteld en zijn 

geïmplementeerd op de locaties.
• Wet Zorg en Dwang: de vrijheid en veiligheid van de bewoners is geborgd 

conform de uitgangspunten van de Wet Zorg en Dwang.
• Veiligheidsrondes: bekendheid genereren met het lopen van periodieke, 

multidisciplinaire en zorginhoudelijke ‘veiligheidsrondes’. 
• Corona Coördinatie Team (CTT): in het Corona Coördinatie Team komen 

verschillende disciplines samen.
• COVID-19: er wordt nazorg gefaciliteerd voor medewerkers en hun ervaringen 

met COVID-19.

Reflectie op 2021
• Om de medicatieveiligheid te verbeteren is Medimo in 2021 geïmplementeerd met als doel

om minder medicatiefouten te maken. Het voornemen om het aantal medicatiefouten over
2021 te verlagen is behaald. Ondanks de groei in bewoners is het aantal medicatiefouten
gemiddeld met 22% gedaald. De afspraak bij Martha Flora is dat ten minste 1 keer per
kwartaal de medicatiefouten multidisciplinair worden besproken op basis van de meldingen
die zijn gedaan. Echter wordt dit bij veel locaties vaker met de medewerkers besproken. Bij
Martha Flora Haarlem zijn in 2021 1 keer per maand de medicatiefouten in het team
besproken. Bij Martha Flora Gouda zijn de medicatiefouten in 2021 3 keer in een
Verzorgende IG-overleg besproken en 26 keer in een MCC overleg. Bij Martha Flora Bosch
en Duin en Den Haag worden de medicatiefouten om de twee weken in het MIC- overleg
besproken en bij Martha Flora Maastricht en Rotterdam vinden deze besprekingen 1 keer in
de 6 weken plaats. Op alle locaties heeft minimaal 1 keer per jaar een medicatiereview
plaatsgevonden bij alle bewoners. Bijvoorbeeld bij Martha Flora Hoorn waren hier de beide
huisartsen en apotheker aanwezig.

• De medicatie incidentmeldingen (MIC) van 2020 zijn in juni 2021 in het landelijke locatie
manager overleg (LMO) besproken.

• De preventie van decubitus is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse zorg. Dagelijks
wordt binnen de locaties van Martha Flora aandacht besteed aan de preventie van
decubitus. Binnen alle locaties van Martha Flora zijn in totaal 15 bewoners met decubitus
categorie 2 of hoger geconstateerd in 2021. Indien decubitus is geconstateerd wordt
gemonitord waar het huidletsel is ontstaan, of er al risico’s waren bij inhuizing en wordt de
duur van de wondgenezing gemonitord.
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• In 2021 heeft Martha Flora ervoor gekozen om extra aandacht te besteden aan continentie.
Naarmate de dementie vordert kan incontinentie bij onze bewoners optreden. Bij de meeste
bewoners van Martha Flora is daarom een plan voor zorg rondom toiletgang aanwezig in de
zorgdossiers. Daarin staan de voorkeuren en gewoontes ten aanzien van toiletgang, de
manier waarop de bewoner wordt ondersteund zodat zij het zoveel mogelijk zelfstandig kan
blijven doen, de benodigde hulp en passend gebruik van incontinentiemateriaal. Dat
betekent zo nodig het leveren van maatwerk oplossingen en afspraken per bewoner. Bij
Martha Flora Haarlem, Hoorn, Bosch en Duin, Hilversum, Rotterdam en Den Haag staat bij
alle bewoners een plan omtrent continentie in het zorgleefplan. Bij de locaties Gouda en
Maastricht hebben nog niet alle bewoners een plan rondom toiletgang in 2021, hier wordt in
2022 extra aandacht aan besteed.

• De implementatie van de Wet Zorg en Dwang (WZD) is gestart in 2020 en is verder vervolgd
in 2021. Vanaf 1 januari 2021 wordt de WZD gehandhaafd. Onvrijwillige zorg en extra
zorgvuldige zorg die op grond van het stappenplan geboden worden, wordt bij Martha Flora
in het elektronisch cliënten dossier (ECD) geregistreerd. Er is een vragenlijst opgesteld met
punten die besproken moeten worden bij de inzet van onvrijwillige zorg. Deze vragenlijst
wordt gebruikt bij het multidisciplinair overleg. Dit formulier ondersteunt de medewerkers
om de juiste vragen vanuit de wet te beantwoorden voor de inzet. De zorgmedewerkers
hebben in 2021 hier een training in gevolgd. In deze e-learning krijgen de medewerkers
verschillende inzichten op de verschillende aspecten rondom onvrijwillige zorg. Zo worden
ze geïnformeerd over de inhoud van de WZD en worden alternatieven voor onvrijwillige zorg
besproken. WZD maatregelen zijn in 2021 frequent geëvalueerd. Zo is er bijvoorbeeld bij
Martha Flora Bavel 4 keer per jaar een cliënt gericht MDO rondom medicatie en
vrijheidsbeperkende maatregelen georganiseerd. Martha Flora hecht grote waarde aan de
juiste registratie van onvrijwillige zorg omdat dit ons de kans geeft te vergelijken met
voorgaande jaren en het mogelijk wordt om hiervan te leren en verbeteren. Voor elke
locatie is in 2021 een analyse gemaakt waarin nauwkeurig wordt bijgehouden hoeveel
bewoners onvrijwillige zorg hebben ontvangen en via welk middel. In de groei- locaties van
Martha Flora neemt de inzet van onvrijwillige zorg toe doordat het aantal bewoners omhoog
gaat. Dit geldt in 2021 voor de locaties Twello, Bosch en Duin en Hilversum.

“De zorgverlener heeft een zeer persoonlijke 
benadering naar haar cliënten toe. Er wordt 
individueel bekeken op welke wijze de 
kwaliteit van het leven voor een persoon kan 
worden geoptimaliseerd. Als naaste 
betrokkene is er ruimte om mee te denken 
via de familieraad, deze raad 
vertegenwoordigt de familie van de 
bewoners. Zo wordt er kritisch naar de 
zorgverlening gekeken om deze weer te 
verbeteren. Ook is er altijd ruimte om als 
naaste deel te nemen aan een lunch of diner, 
op deze manier wordt een familiaire 
omgeving gecreëerd. Ik ben zeer positief over 
Martha Flora.”  ZorgkaartNederland 22-12-
2021

Martha Flora Rotterdam

• Multidisciplinair overleg vindt op elke locatie twee keer per jaar plaats. In deze overleggen
worden alle zorgdossiers besproken en daarnaast worden de risico’s van de cliëntendoelgroep
doorgenomen. De WZD dossiers op de locaties worden vaker besproken. In het kwaliteitsplan is
voor bovengenoemde overlegvormen de benaming ‘veiligheidsrondes’ gebruikt.
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De twee nieuwe locaties Martha Flora Hulsberg en Dordrecht zijn geopend in november/
december 2021. De inzet van de WZD-functionarissen heeft ertoe bijgedragen dat Martha
Flora door hun verbetervoorstellen over de inzet van onvrijwillige zorg, nog meer dan
voorheen naar alternatieve zoekt om de onvrijwillige zorg af te bouwen. Met name de
adviezen over afbouw van medicatie kon Martha Flora goed gebruiken in de gesprekken met
huisarts en/of specialist Ouderengeneeskunde.

De volledige WZD-analyse is, nadat het met de CFR besproken is, met de IGJ gedeeld. De
samenvatting van deze analyse vindt u in bijlage 1.
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2.3 Basisveiligheid 3/3
• Alle bewoners van Martha Flora krijgen goede en passende persoonsgerichte zorg en ondersteuning. In

2021 is er extra aandacht geweest voor de Advance Care Planning (ACP) en de vastlegging van afspraken
in de zorgleefplannen. De ACP is een proces waarbij de (toekomstige) bewoner van Martha Flora samen
met zijn of haar naasten en de behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het
levenseinde bespreekt en vastlegt. Dit gesprek vindt vaak kort na de diagnose van dementie plaats en
vooruitlopend op het moment dat iemand zelf niet meer in staat is om bepaalde beslissing te nemen. Bij
Martha Flora zijn wij ons ervan bewust dat dit vaak emotionele en moeilijke gesprekken zijn, daarom
voeren wij deze gesprekken met aandacht voor bewoner en naasten. De MCC-er voert deze gesprekken
aan de hand van een standaard formulier, zodat alle nodige onderwerpen aan bod komen. Er worden
maatwerk afspraken gemaakt en deze worden in het zorgleefplan genoteerd. Bij Martha Flora Haarlem,
Gouda, Twello, Hoorn, Bosch en Duin, Hilversum, Rotterdam, Den Haag, en Bavel staan in 2021 deze
afspraken bij elke bewoner in het zorgleefplan. Bij Martha Flora Maastricht zijn bij 90% van de bewoners
deze afspraken in het zorgleefplan opgenomen, van de nieuwe locaties Martha Flora Dordrecht en
Hulstberg zijn hier nog geen cijfers van omdat de opening in november en december 2021 plaatsvonden.
Echter is ook binnen deze locaties aandacht voor het opnemen van deze afspraken in het zorgleefplan.

• In 2021 is een nieuw infectiepreventie beleid geschreven. Het beleid is gedeeld met de medewerkers van
Martha Flora en wordt twee keer per jaar opnieuw binnen de locaties besproken. De protocollen zijn op
een centrale plek in de Cloud opgeslagen en zijn gemakkelijk toegankelijk voor alle medewerkers. Specifiek
voor COVID-19 is de GGD op afroep nauw betrokken bij Martha Flora om laagdrempelig advies te geven.

• Het Corona Coördinatie Team (CCT) was ook in 2021 actief en hebben de locaties tijdens de pandemie
voorzien van de meest actuele informatie en benodigdheden. Het CCT bestond uit de operationeel
directeur, locatiemanagers, regiomanager en de manager kwaliteit.

• Binnen Martha Flora is in 2021 aandacht geweest voor nazorg tijdens de COVID-19 pandemie.
Locatiemanagers inventariseerde regelmatig welke behoefte er bij de medewerkers was. Niet alle locaties
hadden de behoefte voor nazorg. Voor de locaties die dit wel hadden zijn verschillende nazorg sessies
georganiseerd door de coaches die ook voor de permanente educatie aan Martha Flora verbonden zijn.
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De voornemens van 2021
• Leren van elkaar: een structurele uitwisseling van kennis en kunde staat 

centraal in de ontwikkeling van de medewerkers.
• Kwaliteit: kwaliteit wordt als gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen 

binnen Martha Flora. 
• KTO: de tevredenheid van de bewoners en hun vertegenwoordigers ≥ 8.
• MTO: de tevredenheid van de medewerkers ≥ 8.
• Ziekteverzuim: het ziekteverzuim is < 5% (regulier) in coronatijd +4%.

Martha Flora vertaalt haar visie op dementiezorg naar de teams in de vorm van een
toetsingskader met 21 statements. Dit biedt medewerkers iedere dag opnieuw een
referentie om persoonlijke zorg, de relatie tussen hen en de bewoner vorm te geven. De
statements zijn afgeleid van de vier hoedanigheden die Martha Flora in haar visie op goede
zorg voor mensen met dementie onderscheidt (bewoner, cliënt, patiënt en gast), in
combinatie met de vijf pijlers van het zorgconcept van Martha Flora; te weten:

1. Persoonlijk welbevinden
2. De familie hoort erbij
3. Professionele en liefdevolle medewerkers
4. Gezondheid en ziekte
5. Thuis voelen in een beschermde samenleving

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.
Daarbij is het van belang dat medewerkers zich voortdurend bewust zijn van de rol die zij
vervullen in het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit.

Bij Martha Flora bieden we gespecialiseerde zorg aan mensen met de ziekte van Alzheimer
of andere vormen van dementie. Zorg die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en
veel ervaring. We hebben ons verdiept in wat mensen met dementie nodig hebben als thuis
wonen niet meer mogelijk is. Onze zorg wordt gekenmerkt door zeven kwaliteiten:

1. Het hebben van een dementiezorgconcept
2. Het geven van echte aandacht
3. Het bieden van privacy, ook met de naasten
4. Het bieden van volop leefruimte
5. Het organiseren van activiteiten op maat
6. Het nooit meer hoeven verhuizen
7. Het ontzorgen van de naasten
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Kennis en vaardigheden binnen het zorgconcept van Martha Flora

Martha Flora vindt het ontzettend belangrijk om te investeren in de kennis en vaardigheden
van haar medewerkers. De medewerkers van Martha Flora zijn degenen die daadwerkelijk elke
dag de professionele en liefdevolle zorg verlenen waar Martha Flora zo trots op is. Om deze
kennis en vaardigheden te borgen besteed Martha Flora veel aandacht aan het opleidingsplan.

Wij zijn trots op het zorgconcept van Martha Flora en zorgen er middels een concepttraining
voor dat elke nieuwe medewerker de visie, pijlers en statements van Martha Flora eigen
maakt. Deze training zorgt ervoor dat op elke Martha Flora locatie vanuit hetzelfde
gedachtegoed wordt gewerkt en de zorg wordt verleend die wij voor ogen hebben. De
concepttraining vindt binnen drie maanden na indiensttreding plaats en gaat over de visie van
Martha Flora op de zorg. Hierin komen twee kernwaarden expliciet naar voren; verbinding en
autonomie. Deze bieden de medewerker een leidraad in hun dagelijkse werkzaamheden en is
een toetsingskader om te onderzoeken: ‘doe ik de juiste dingen en doe ik de juiste dingen
goed’.

Ook voor de nieuwe locaties is een startopleiding ontwikkeld. De startopleiding is een
uitgebreide introductie die een nieuw team voor de opstart van een locatie doorloopt. Dit is
een 3-daagse concepttraining aangevuld met een training op het gebied van kwaliteit. Ook
komen in deze training de volgende onderwerpen aan bod; het elektronisch zorgdossier,
facilitaire zaken, BHV en de ontruimingsoefeningen.

Omdat we bij Martha Flora geloven dat medewerkers zich continue moeten blijven
ontwikkelen is Permanente Educatie (PE) een vast onderdeel binnen het werken bij Martha
Flora. PE is een trainingsvorm die in 2021 twee keer per jaar op elke locatie aan iedere
medewerker is gegeven. De PE draagt bij aan het faciliteren van de ontwikkelingen van de
medewerker door het in staat te stellen om vanuit de praktijk te onderzoeken, kennis te
verdiepen en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de bewoner met dementie
zichzelf te laten zijn en blijven.

Tijdens deze PE komt primair het Martha Flora zorgconcept aan bod waarbij deze wordt
gekoppeld aan een casus die speelt of heeft plaatsgevonden op de locatie.

Om ervoor te zorgen dat de medewerker van Martha Flora specialist zijn op het gebied van
dementiezorg biedt zij al haar medewerkers bij indiensttreding de gelegenheid aan om een
e-learning module van het Trimbos instituut te doorlopen. Door deze basis theorie kan van
iedere medewerker worden verwacht dat zij de kennis beschikken over wat dementie inhoudt
en wat de fases en symptomen van dementie zijn. Daarnaast hebben de medewerkers
afhankelijk van eigen behoefte de mogelijkheid om vervolg modules te volgen.

Martha Flora Haarlem
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Reflectie op 2021
• Martha Flora vindt dat structurele uitwisseling van kennis en kunde centraal staat in de

ontwikkeling van de medewerkers. Om het leren van elkaar ook buiten de organisatie te
faciliteren zijn de locaties van Martha Flora gedeeltelijk aangesloten bij een lerend
netwerk in de regio. Zo is Martha Flora Twello in contact met het zorgnetwerk Salland,
heeft de locatie Bosch en Duin een intensieve samenwerking met Accolade en heeft de
locatie Hoorn een samenwerking en uitwisseling met Geriant. Martha Flora Hilversum,
Maastricht en Hulsberg doen mee aan een pilot waarin de samenwerking met regionale
partijen wordt opgezocht. Verder neemt Martha Flora Haarlem deel aan het netwerk
Kennemerland waarin specifiek de focus wordt gelegd op het gebied van
infectiepreventie. De locaties Rotterdam, Den Haag, Bavel en Dordrecht zijn nog niet
aangesloten bij een lerend netwerk, waarbij Bavel en Dordrecht wel de regionale
samenwerking opzoeken.

• Door de beperkingen als gevolg van Corona en de medewerkingsbezettingsgraad zijn er
minder uitwisselingen van medewerkers geweest dan Martha Flora voor ogen heeft
gehad. Wel gaan nieuwe medewerkers van de nieuwe locaties eerst op een andere
locatie meelopen en staan nieuwe medewerkers op een bestaande locatie eerst
boventallig. Verder wordt leren van elkaar gestimuleerd doordat elk kwartaal een
casuïstiekbespreking wordt georganiseerd binnen de verschillende locaties.

• Kwaliteit wordt als gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen, dit kan nog extra
worden versterkt door op iedere locatie kwaliteitsambassadeurs aan te stellen. Dit is in
2021 nog niet gelukt maar staat hoog op de agenda voor 2022. Wel is in 2021 aandacht
geweest voor de externe en interne audits. Elke locatie is bezocht door een externe
auditor.

• Het ziekteverzuim voor alle locaties van Marta Flora samen was 9,5% in 2021. Dit is 0,5%
hoger dan de verwachte begroting waarbij er extra rekening is gehouden met
ziekteverzuim door COVID-19. Met betrekking tot de infectiepreventie is de GGD nauw
betrokken geweest om de infecties als gevolg van COVID-19 te reduceren.

“We hebben kwalitatief de juiste medewerkers in dienst en 
zijn specialist op het gebied van dementiezorg.”

Doelstelling kwaliteitsplan 2021 Martha Flora
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• Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) over 2021 is uitgebreid uitgevoerd door middel van een digitale enquête in
het eerste kwartaal van 2022. De respons van de uitgezette enquête was 42,2%, dat is een daling van 18,7
procentpunten ten opzichte van 2020. Middels het KTO wordt het oordeel van de familie en naasten uitgevraagd
over de dienstverlening van Martha Flora. In het KTO wordt feedback opgehaald op de verschillende pijlers van
Martha Flora die samen het zorgconcept vormen, namelijk; persoonlijk welbevinden, de familie hoort erbij,
professionele en liefdevolle medewerker, gezondheid en ziekte en thuisvoelen in de beschermde samenleving. Als
zesde thema heeft Martha Flora ervoor gekozen om ook feedback op te halen over hoe er met de gevolgen van de
Coronapandemie omgegaan is bij Martha Flora. In de tabel op deze pagina is te zien hoe Martha Flora en de
verschillende locaties hebben gescoord op de onderwerpen. Wat direct opvalt is dat Martha Flora op elk thema een
hogere score of gelijke score heeft gekregen ten opzichte van 2020. Op elk thema scoort Marta Flora gemiddeld
hoger dan een 8, daarmee is onze doelstelling van 2021 behaald. Een resultaat waar wij hard voor werken en
daarom ook erg trots op zijn.

KTO onderwerpen Gemiddelde rapportcijfers 
Martha Flora breed

Persoonlijk welbevinden 8.2

De familie hoort erbij 8.2

Professionele en liefdevolle 
medewerker

8.1

Gezondheid en ziekte 8.2

Thuisvoelen in een 
beschermde samenleving

8.2

Corona 8.3

Gemiddeld 8.2

Locatie Respons aantal (%) Gemiddeld 
rapportcijfer per 
locatie

Bavel 8 (42,1%) 8.5

Bosch en Duin 7 (38,9%) 7.8

Den Haag 7 (26,9%) 8.4

Dordrecht 5 (83,3%) 9.0

Gouda 13 (68,4) 7.8

Haarlem 12 (44,4%) 7.7

Hilversum 11 (44,0%) 7.4

Hoorn 5 (41,7%) 7.7

Hulstberg 1 (25,0%) 9.0

Maastricht 3 (17,6%) 7.7

Rotterdam 8 (29,6%) 8.7

Twello 11 (44,0%) 8.7

Martha Flora totaal 91 (42,2%) 8.2
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• Ook is in het eerste kwartaal van 2022 het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Via een digitale
enquête zijn de medewerkers van Martha Flora bevraagd hoe zij het werken bij Martha Flora ervaren. De respons van
de uitgezette enquête was 39,4%, dat is een daling van 18,6 procentpunten ten opzichte van 2020. De thema’s die
centraal stonden waren de mate van betrokkenheid, bevlogenheid en klantgerichtheid binnen het werken bij Martha
Flora. Daarnaast werd feedback gevraagd over de organisatie van het werk, de communicatie en informatie en de
mogelijkheden voor opleiden, ontwikkeling en de voorwaarden hiervoor. In de tabel op deze pagina zijn de resultaten
van het MTO weergegeven. Met een gemiddelde score van een 7.7 is ons gestelde doel voor 2021 net niet behaald.
Toch zijn we niet ontevreden over het resultaat in opnieuw een bewogen jaar waarin Corona veel invloed heeft gehad.
De aandachtpunten die uit het MTO voortkomen worden meegenomen naar 2022 en 2023 zodat we ons blijven
ontwikkelen.

MTO onderwerpen Gemiddelde rapportcijfers 
Martha Flora breed

Betrokkenheid 8.0

Bevlogenheid 7.1

Klantgerichtheid 8.2

Organisatie van het werk 7.5

Communicatie & 
informatie

7.1

Opleiden, ontwikkeling & 
voorwaarden

7.3

Gemiddeld 7.7

Locatie Respons aantal (%) Gemiddeld 
rapportcijfer per 
locatie

Bavel 25 (53,0%) 8.0

Bosch en Duin 18 (53,0%) 7.1

Den Haag 21 (44,7%) 7.4

Dordrecht 9 (81,8%) 8.3

Gouda 8 (19,5%) 7.5

Haarlem 17 (31,5%) 7.3

Hilversum 16 (28,6%) 7.4

Hoorn 12 (46,1%) 8.0

Hulstberg 4 (40,0%) 8.3

Maastricht 25 (61,0%) 7.7

Rotterdam 10 (17,8%) 7.7

Twello 16 (41,0%) 7.7

Martha Flora totaal 182 (39,4%) 7.7
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De voornemens van 2021
• Het zorgconcept en de praktijk: het concept van Martha flora sluit nog beter 

aan bij de praktijk en de steeds zwaarder wordende cliëntenzorg.
• Taken en verantwoordelijkheden: taken en verantwoordelijkheden zijn 

duidelijk belegd.
• Medezeggenschap: per maart 2021 is een familieraad (CFR en LFR) en 

ondernemingsraad geïnstalleerd. 
• Management Team: het MT dichter op de locaties brengen en het 

samenbrengen van diverse disciplines en slagkracht binnen de organisatie, 
om zo ook de groei van Martha Flora aan te kunnen. 

Reflectie op 2021
• In 2021 is een conceptmanager aangesteld. De conceptmanager heeft in alle huizen een

observatie gedaan, dit is besproken met het directieteam en aandachtspunten zijn
geformuleerd. Inmiddels is de conceptmanager niet meer werkzaam bij Martha Flora en is
ervoor gekozen om deze functie niet opnieuw in te vullen. Uit de resultaten van het KTO,
MTO en de audits kunnen we stellen dat het zorgconcept van Martha Flora goed aansluit in
de praktijk.

• Door de nieuwe organisatiestructuur, zoals eerder genoemd, zijn de taken en
verantwoordelijkheden opnieuw duidelijk belegd.

• Medezeggenschap heeft bij Martha Flora een hoge prioriteit. Martha Flora organiseert dit
doordat meerdere familieraden zijn opgestart in 2021. Eén overstijgende familieraad en
daarnaast op elke locatie een lokale familieraad. Verder vinden op de locaties regelmatig
familieavonden plaats. Deze bijeenkomsten hebben vaak een informatief gedeelte en zijn
een mogelijkheid voor de families om ervaringen uit te wisselen, verbinding met elkaar te
maken, informatie op te halen en daarnaast worden ook educatieve bijeenkomsten
georganiseerd.

• In 2021 is het Operationeel Management Team gevormd (OMT). Het OMT zit dicht op de
locaties wat wendbaarheid en besluitvaardigheid optimaliseert.

• In 2021 zijn een senior HR adviseur en een recruiter aangenomen voor de werving en het
behoud van medewerkers.

Martha Flora heeft een meerjarenplan opgesteld rondom de ambitie tot uitbereiding van het
aantal locaties. Naast dat er locaties bijkomen maken de bestaande locaties ook een bepaalde
groei over tijd. In 2021 heeft de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur
plaatsgevonden waarbij Martha Flora uitgaat van een driekoppig bestuur en een regiomanager
die onder de COO vallen en verantwoordelijk zijn voor minimaal vijf locaties. Daarnaast heeft
elke locatie een locatiemanager.

“Met veel genoegen kijken 
wij als familie terug op het 
verblijf van onze moeder bij 
Martha Flora in Hilversum. 
Na enige gewenning heeft zij 
zich tot haar laatste dag 
veilig en gewaardeerd 
gevoeld dankzij de warmte, 
betrokkenheid en 
persoonlijke zorg van de 
volledige staf. Dat alles heeft 
haar laatste jaren kleur 
gegeven. Ook voor ons als 
familie was er altijd een 
hartelijk welkom.”
ZorgkaartNederland 6-12-
2021

Martha Flora Hilversum
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2.6 Personeelssamenstelling 1/3
Voor Martha Flora zijn haar medewerkers de sleutel tot de allerbeste zorg. Geschikte
medewerkers zijn van belang voor het in de praktijk brengen van het Martha Flora
zorgconcept en daarnaast ook voor het verrichten van de noodzakelijke voorbehouden
handelingen. Zij zijn degenen die elke dag de professionele en liefdevolle zorg daadwerkelijk
vormgeven.
Zowel vakinhoudelijke groei als groei in samenwerking en communicatie staat continue op
de agenda. Door Martha Flora is een speciaal programma van permanente educatie (PE)
ontwikkeld, met onder andere de Alzheimer Experience, de Powercourse Dementie,
concepttrainingen en PE sessies per locatie.

Medewerkers bij Martha Flora zijn en worden opgeleid om zich continu aan te passen aan de
belevingswereld van de bewoners. Over de hele linie van onze praktijk zien wij een grove
verdeling in vier type medewerkers, gebaseerd op kennis en ervaring: mensen met een
verpleegkundige-, een welzijns-, een hospitality- en een huishoudelijke achtergrond.

Werken bij Martha Flora betekent je zekerheden en vaste patronen loslaten en iedere dag
opnieuw contact maken en een relatie opbouwen. Dit werk vergt een houding waarin passie,
inleven, relationele kracht, professionaliteit en zelfsturend vermogen cruciaal zijn.
Vakinhoudelijke groei en het steeds beter samenwerken en communiceren staan continue
op de agenda. De vijf pijlers, die een belangrijk onderdeel van ons concept zijn, geven de
medewerkers houvast om de allerbeste zorg in de praktijk te brengen.

We verwachten van onze medewerkers een aantal dingen die ze kennen en kunnen. Zoals
het kennen van de ziekte en de beperkingen die deze met zich meebreng. Daarnaast
verwachten we dat onze medewerkers inspelen op de behoefte aan zorg van iemand met
dementie. Het is belangrijk om te kunnen reflecteren op eigen gedrag en houding. Verder
hoort kunnen incasseren ook bij het werken met deze doelgroep, bijvoorbeeld als een
bewoner ongevraagd en ongecensureerd feedback geeft. Alle bovengenoemde
vaardigheden worden gezien als een continue leerproces en daarin bieden we de begeleiding
die nodig is binnen Martha Flora.
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In de tabel op deze pagina is de instroom, uitstroom en doorstroom van medewerkers
binnen Martha Flora in 2021 weergegeven. Van de locaties Dordrecht en Hulsberg zijn nog
geen data in verband met de opening in november en december 2021. Medewerkers kunnen
doorstromen naar een andere functie na het behalen van extra diploma’s, zo stimuleren we
persoonlijke ontwikkeling en bieden we doorstroommogelijkheden binnen de locaties.

De voornemens van 2021
• Onboarding programma: iedere nieuwe medewerker krijgt hetzelfde 

inwerkprogramma bij aanvang van zijn/ haar dienstverband.
• Leeromgeving: er is aandacht voor de ontwikkeling van iedere medewerker.
• Kennis en vaardigheden: we hebben kwalitatief de juiste medewerkers in dienst en 

zijn specialist op het gebied van dementiezorg.
• (Intern) multidisciplinair expertiseteam: er is een (intern) multidisciplinair 

expertiseteam dat locaties kunnen inzetten voor diverse (complexe) casuïstiek.  

Locatie
(* groeilocatie)

Totaal # 
eind 2021

Instroom Uitstroom Doorstroom Verzuim-
percentage

Bavel 46 9 3 0 0,7%

Bosch en Duin 32 12 6 2 8,3%

Den Haag 47 13 14 2 9,1%

Dordrecht* 11 11 - - -

Gouda 41 16 13 1 18,5%

Haarlem 54 11 5 2 8,0%

Hilversum 55 24 21 4 19,3%

Hoorn 27 10 10 1 4,7%

Hulsberg* 8 9 1 - -

Maastricht 40 13 12 2 4,6%

Rotterdam 57 31 19 2 7,8%

Twello 39 7 7 2 7,8%

Martha Flora Totaal
457 166 111 18 9,5%

Reflectie op 2021
• Martha Flora streeft ernaar om elke nieuwe medewerker hetzelfde inwerkprogramma

aan te bieden. In 2021 is het onboarding programma opgesteld. In 2022 wordt hier een
vervolg aan gegeven door het programma te implementeren.

• Doordat er bij Martha Flora continue wordt gezocht naar gekwalificeerde medewerkers
worden de doorgroeimogelijkheden van medewerkers regelmatig besproken. Daarnaast
zijn we gestart met een leeromgeving voor niveau 3 en 4, in 2022 wordt dit beschikbaar
gesteld voor iedere medewerker. Jaarlijks komt de ontwikkeling van de medewerker in
het jaargesprek aan bod en wordt er ingezoomd op persoonlijke ontwikkeling. Voor de
werving en selectie van locatiemanagers voor de nieuwe locaties is er samenwerking
gezocht met Movimento. Een organisatie gespecialiseerd in de werving en selectie van
sterke leiders met passie voor zorg en welzijn.
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• Om de kennis en vaardigheden van de medewerkers op peil te houden zijn het merendeel van de onderdelen van het
opleidingsplan uitgevoerd in 2021, zoveel als mogelijk fysiek maar door Corona ook aangepast of via teams. Voorbehouden
en risicovolle handelingen vormen een belangrijk onderdeel in de scholing van medewerkers. Iedere zorginstelling is
verplicht om geschoolde en bekwame medewerkers in dienst te hebben. Medewerkers van niveau 3 en 4 zijn verplicht om
iedere drie jaar opnieuw de training voorbehouden handelingen te volgen om bekwaam te blijven in deze handelingen.
Alleen ‘bekwame’ medewerkers mogen namelijk deze voorbehouden handelingen uitvoeren. Binnen Martha Flora is
gekozen om deze training iedere twee jaar te herhalen. De medewerker is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij
bekwaam blijft door het tijdig volgen van de herhaaltraining. Na het volgen van de e-learning heeft de medewerker een
praktijktraining in het Martha Flora skills lab. Het skills lab is een mobiele trainingslocatie om medewerkers in de praktijk te
trainen in de voorbehouden handelingen. Deze training wordt op een Martha Flora locatie gegeven.

• In 2021 zijn we gestart met een MCC-training gericht op coaching en begeleiding op de werkvloer. Deze training hebben we
in 2022 afgerond. Dit geeft de MCC-ers op de locatie meer tools om de coaching van de collega’s vorm te geven. Om de
uitwisseling van ervaringen en kennis over de locaties heen te vergroten is in 2021 elke maandag een weekstart voor de
locatiemanagers georganiseerd. Het doel van deze weekstart is om laagdrempelig ervaringen tussen de locaties uit te
wisselen. Hierdoor weten de locaties wat er bij elkaar speelt en kan er hulp geboden worden indien nodig.

• Als doelstelling voor 2021 was opgenomen om een Intern multidisciplinair team in te richten. Het idee was om externe
specialisten in te huren voor een aantal uur in de week. Doordat alle locaties in de regio een kwalitatief goede
samenwerking met specialisten hebben is dit plan niet vervolgd.

• Martha Flora onderscheidt zich van andere zorgaanbieders door een ruimere inzet van medewerkers waardoor er meer
individuele aandacht voor bewoners is. Tijdens de verschillende diensten is er altijd een medewerker met Zorg en Welzijn
niveau 3 of hoger aanwezig. Om ook extra aandacht te kunnen schenken aan de bewoners buiten de reguliere,
professionele zorg- en dienstverlening hebben een aantal Martha Flora locaties bevlogen vrijwilligers aan zich gebonden. Zo
zijn bij Martha Flora Hoorn, Twello, Haarlem, Gouda en Den Haag in totaal 12 vrijwilligers betrokken. De vrijwilligers zijn
zeer beperkt ingezet in coronatijd.

• De samenwerking op het gebied van de medische zorg is voor alle locaties vastgelegd met lokale huisartsenpraktijken. Dit
geldt ook voor de samenwerking met apothekers voor de levering van medicatie. Daarnaast zijn er verschillende
samenwerkingsverbanden voor ondersteuning door specialisten ouderengeneeskunde, de fysio- en ergotherapie, diëtisten
en psychologische begeleiding van bewoners en advisering op het gebied van gedragsproblematiek. De locaties staan in
nauw contact met casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen.
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De voornemens van 2021
• Facilitaire zaken: algemene facilitaire zaken worden Martha Flora 

breed beter aangepakt.
• Technologie: de werkzaamheid van systemen worden vergroot en 

de technologie wordt beter benut.
• Materialen: er is aandacht voor arbeidsomstandigheden op het 

gebied van hulpmiddelen en materialen.

Reflectie op 2021
• Om de algemene facilitaire zaken binnen Martha Flora beter aan te pakken is in 2021 een facilitair coördinator

aangesteld. Binnen Martha Flora was dit een nieuwe functie en maakt deze onderdeel uit van de backoffice van
Martha Flora. De facilitair coördinator is het aanspreekpunt voor de externe partijen met betrekking tot
facilitaire zaken waarmee Martha Flora nauw samenwerkt. De externe partijen worden betrokken bij zaken
rondom reparaties, ICT en Zorgdomotica. Doordat deze partijen een langdurige binding hebben met Martha
Flora worden de werkzaamheden uitgevoerd met de kennis van de organisatie en het zorgconcept van Martha
Flora als leidraad. Daarnaast heeft iedere locatie medewerkers die naast hun reguliere werk zich bezig houden
met facilitaire zaken.

• De doorlooptijd van facilitaire meldingen is afhankelijk van het probleem dat er ligt. Eenvoudige zaken zijn snel
opgelost, hetzelfde geldt voor spoed meldingen. Spoed meldingen zijn zo snel als mogelijk opgelost door de
lopende contracten met externe partijen waardoor hulp op korte termijn geborgd is. Echter wanneer het een
grondige aanpassing in het gebouw of de systemen zijn vergt dit meer tijd. In 2021 was, mede door Corona,
met name het op korte termijn inplannen van bouw gerelateerde werkzaamheden een uitdaging. Niet alle ICT
problemen zijn in 2021 opgelost met een doorlooptijd waar wij tevreden mee zijn. Dit blijft een aandachtspunt
voor 2022.

• Op diverse locaties ondervonden wij in 2021 problemen met de kwaliteit van de hulpmiddelen. Dit hebben wij
opgelost door de samenwerking met een hulpmiddelenleverancier op te zoeken. Deze organisatie levert zowel
de hulpmiddelen en schoolt direct de medewerkers voor een goede inzet en gebruik van deze hulpmiddelen. In
het kader van actief arbobeleid werkt Martha Flora samen met Arjo Nederland BV. Op deze manier is er de
juiste aandacht voor het gebruik en de arbeidsomstandigheden op het gebied van hulpmiddelen en materialen.

Bij Martha Flora creëren we met het gebouw en de buitenruimte een beschermde samenleving. Een samenleving
waarin de bewoner een privé zorgappartement of studio heeft met eigen badkamer en vaak een pantry en
daarnaast gebruik maakt van de gemeenschappelijke ruimten, de Meander. De toegangscontrole voor de
appartementsdeuren en ingangen wordt per bewoner op maat aangeboden en het zorgoproepsysteem is per
individu aanpasbaar, binnen de wettelijke kaders.

Elke locatie van Martha Flora werkte in 2021 met het ECD-systeem Resident Web. Dit is dé plek voor de
zorgleefplannen, de risicosignalering, de inzet van middelen en maatregelen, onvrijwillige zorg en de registratie
van incidenten. “Het is een mooie, ruime, 

verzorgde en 
overzichtelijke plek met 
een heerlijke tuin. Er is 
veel aandacht voor 
iedereen, zowel bewoners 
als hun bezoek. Door de 
kleinschaligheid kent 
iedereen elkaar. Dit alles 
maakt dat het heel 
huiselijk voelt en mijn 
moeder bijna altijd in de 
gemeenschappelijke 
ruimtes en tuin is, ze 
voelt zich er thuis en is 
ontspannen.”
Familie van bewoner MF 
Bosch en Duin

Martha Flora Bosch en Duin
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De voornemens van 2021
• Cloud: de vindbaarheid van administratie en informatie in de Cloud 

vergroten en daarmee het gebruik van de beschikbare informatie onder de 
medewerkers stimuleren.

• Informeren: alle medewerkers op een uniforme wijze informeren en goed 
op de hoogte houden van wat speelt binnen Martha Flora.

• Systemen: er zijn zo min mogelijk systemen actief binnen Martha Flora. 
Systemen die er zijn beter benutten.

• Samen leren en verbeteren kwaliteit: er is en blijft continu aandacht voor 
kwaliteit en de plannen daar omheen binnen Martha Flora.

Reflectie op 2021
• Alle relevantie informatie zoals protocollen, procedures en werkinstructies waren in 2021 toegankelijk

via een centraal beheerde Cloud.

• Het verzamelen en delen van informatie gebeurt veelal tijdens verschillende overleggen, via de mail
en via nieuwsbrieven.

• Om de systemen die bij Martha Flora gebruikt worden beter te benutten is in het derde kwartaal van
2021 gestart met een project om de digitale HR Workflow binnen ons systeem te genereren. Op deze
manier kan de administratie rondom de in-door-en uitstroom van personeel verder worden
geautomatiseerd en daardoor geoptimaliseerd. Medio juni 2022 wordt deze werkwijze Martha Flora
breed geïmplementeerd. Verder hebben nog een aantal andere ontwikkelingen in 2021
plaatsgevonden rondom de systemen van Martha Flora. De ontwikkelingen van een papierloos archief
zijn in 2021 opgestart en in 2022 nog in volle gang. Daarnaast is gewerkt aan het overzetten van alle
financiële rapportages naar een bronsysteem genaamd Exact.

• Ook in 2021 zijn de kwaliteitsplannen gemonitord door de COO en/of de regiomanagers. Elk halfjaar
wordt er van de locatiemanagers verwacht dat zij de voorgang van de kwaliteitsplannen delen met de
regiomanagers en de manager kwaliteit. Aan het eind van het jaar kunnen deze
voorgangsrapportages gebruikt worden voor het schrijven van dit kwaliteitsverslag.

• In 2021 zijn er 46 klachten geuit binnen de locaties van Martha Flora. Via de klachtenfunctionaris zijn
er 16 klachten schriftelijk gemeld door één familielid van een bewoner. Deze klachten zijn naar de
betreffende locatiemanager gestuurd. De locatiemanager heeft gesprekken gevoerd met de klager.
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de klager door de klachtenfunctionaris en de bestuurder.
Voor alle klachten geldt dat deze besproken zijn met de klagers en er gezocht is naar oplossingen.
Tevens is er gekeken hoe de klacht voorkomen kan worden en zijn er zo nodig verbetervoorstellen
gemaakt en geïmplementeerd. In 2021 zijn er geen klachten ingediend bij de Externe
Klachtencommissie Zorg Midden Holland. In 2021 zijn er geen klachten ingediend bij de
Geschillencommissie.

Het verzamelen en delen van informatie draagt bij aan het samen leren en
verbeteren van kwaliteit. Om de kwaliteit van zorg en welzijn te verbeteren is
het belangrijk om de ervaringen van de bewoner en zijn/ haar
vertegenwoordigers te meten. Binnen Martha Flora wordt informatie op
verschillende manieren verzameld. Zo wordt er jaarlijks een KTO en MTO
uitgezet middels een enquête en worden interne en externe audits uitgevoerd
om informatie op te halen over wat er goed gaat en waar het verbeterpotentieel
ligt.

Op ZorgkaartNederland zijn in 2021 69 waarderingen over 
Martha Flora ingediend. Martha Flora krijgt hier een 

gemiddelde score van 9,1.
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Ook 2021 gaat de boeken in als een Coronajaar. Een jaar waarin wederom veel is gevraagd
van de collega’s op de werkvloer en onze organisatie. Waarin wij zoveel mogelijk vanuit
control en in samenspraak met de naasten van onze bewoners de kwaliteit hebben
proberen te bieden waar Martha Flora voor staat. Een jaar ook waarin ons concept, de visie
van Martha Flora, weer nadrukkelijker op de agenda kon staan. Wij hebben de
concepttrainingen weer kunnen opstarten om kaders en impulsen te geven en hebben we
de Wet Zorg en Dwang in onze dagelijkse praktijk geïntegreerd. Ondanks de vertraging die
Corona heeft veroorzaakt in het realiseren van onze kwaliteitsdoelen zijn we op de goede
weg. 2022 zal daarin een substantiële volgende stap betekenen.

Marco Ouwehand

Inleiding | 1. Dit is Martha Flora | 2. Kwaliteitskader Martha Flora
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Onze visie op onvrijwillige zorg

Bij Martha Flora wonen mensen met een vorm van dementie. De hersenaandoening, die de
dementie veroorzaakt, is niet te genezen en vrijwel alle bewoners kampen dan ook met een
geleidelijke toename van geestelijke achteruitgang. De eigenheid en autonomie van de
bewoners wordt bij Martha Flora gerespecteerd. Ieder mens heeft immers het recht om in
vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dit geldt ook voor mensen met dementie.

Vrijheid, eigen keuzes en privacy zijn bij Martha Flora vanzelfsprekend. Keuzes die mensen
voordat ze dementie kregen dagelijks zelf hebben gemaakt, worden bij Martha Flora
gerespecteerd. Bijvoorbeeld hoe laat iemand op kan staan, wat en wanneer er gegeten kan
worden en hoe vaak men naar buiten kan en wil. Van deze gemaakte afspraken zonder goede
redenen af te wijken is tegen de visie van Martha Flora in. Als er bij een bewoner door de
voortschrijdende dementie meer zorg of zelfs onvrijwillige zorg nodig zou kunnen zijn, zoeken wij
op de locaties naar de minst ingrijpende vorm, alternatieven en vooral nemen wij de stappen van
onvrijwillige zorg in goed overleg met alle betrokkenen en specialisten. In de dagelijkse praktijk
betekenen goede ondersteuning en zorg soms dat er toch ingegrepen moet worden in de
vrijheid van de bewoners van Martha Flora locaties. Een dilemma waar medewerkers van Martha
Flora samen met bewoners en hun familie en binnen de kaders van de Wet Zorg en Dwang, een
antwoord op moeten vinden. Om ernstig nadeel te voorkomen, kunnen er situaties ontstaan
waarbij uit het oogpunt van de veiligheid van de bewoner zorg moet worden verleend,
hulpmiddelen moeten worden ingezet of maatregelen moeten worden getroffen waarmee de
bewoner niet instemt. Ook kan het zijn dat die een inbreuk doen op diens privacy en gevoel van
vrijheid. Het is belangrijk om zorgvuldig te handelen vanuit de visie van Martha Flora en conform
de wettelijke richtlijnen.

Op deze pagina worden de verschillende categorieën van onvrijwillige zorg weergegeven. De
inzet van onvrijwillige zorg die vallen onder de categorieën 3, 5, 6, 7 en 9 zijn in 2021 op geen
van de locaties van Martha Flora ingezet.
De inzet van onvrijwillige zorg die vallen onder de categorieën 1, 2, 4 en 8 zijn in 2021 ingezet op

verschillende locaties van Martha Flora.

Categorieën van onvrijwillige zorg

De WZD omschrijft 9 categorieën van onvrijwillige zorg.

1. Het toedienen van vocht, voeding en medicatie en medische (be)handelingen

voor een lichamelijke aandoening bij mensen met dementie. Denk aan: medicatie

verdekt toedienen, gedragsmedicatie buiten de richtlijn of medische controles.

2. Het beperken van de bewegingsvrijheid (ook fixatie). Denk aan: een diepe stoel,

rolstoel op rem of een gordel in rolstoel.

3. Insluiten (ook separatie).

4. Toezicht op de bewoner. Denk aan: een bewegingsmelder, uitluisterapparatuur,

een belmat of valmat.

5. Onderzoek van kleding of lichaam.

6. Onderzoek van woonruimte op drugs en gevaarlijke voorwerpen.

7. Controle op drugs.

8. Beperking in het inrichten van het eigen leven waardoor de bewoner iets moet

doen of laten. Denk aan: gebruik van telefoon of computer, wassen of douchen,

geen relatie mogen hebben met medebewoners of maximaal 3 koppen koffie per

dag mogen.

9. Beperking in het ontvangen van bezoek.

Bijlage 1. WZD- analyse 1/4
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Terugbrengen van onvrijwillige zorg

Martha Flora heeft in 2020, middels een werkgroep, een implementatieplan opgesteld en
geïmplementeerd om in 2021 volledig conform de WZD te kunnen gaan werken. Met name is
er veel aandacht besteed aan uitleg van de WZD en het Martha Flora beleidsplan Vrij en veilig
leven. Dit is gedaan door middel van voorlichting te geven, scholingen te organiseren en
trainingen te geven. Het resultaat is meer bewustwording bij medewerkers over onvrijwillige
zorg en het zoeken en bespreken van alternatieven ervan. Verder ook het gezamenlijk
besluiten of er onvrijwillige zorg wordt ingezet en het werken met het stappenplan, de
evaluatie momenten volgens de WZD.

Registratie van onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg en extra zorgvuldige zorg die op grond van het stappenplan geboden
worden, worden bij Martha Flora in het elektronisch cliënten dossier (ECD) geregistreerd.
Er is een vragenlijst opgesteld met punten die besproken moeten worden bij de inzet van
onvrijwillige zorg. Deze vragenlijst wordt gebruikt bij het multidisciplinair overleg (=MDO). Dit
formulier ondersteunt de medewerkers om de juiste vragen vanuit de wet te beantwoorden
voor de inzet. De zorgmedewerkers hebben in 2021 hier een training in gevolgd.
In 2021 is de onvrijwillige zorg binnen de locaties van Martha Flora, geregistreerd volgens de
eisen van de WZD.
Martha Flora hecht grote waarde aan de juiste registratie van onvrijwillige zorg omdat dit ons
de kans geeft te vergelijken met voorgaande jaren en het mogelijk wordt om hiervan te leren
en te verbeteren.
Tevens bieden deze data de mogelijkheid voor een transparante dialoog met de cliëntenraad
en een vergelijking te maken met andere kleinschalige huizen voor ouderen met dementie.

In de tabel op deze pagina wordt per locatie van Martha Flora weergegeven hoe vaak
onvrijwillige zorg in 2021 is ingezet.

locatie Totale WZD inzet

2020

Totale WZD

inzet 2021

Stijging of

daling in %

Bosch en Duin 8 11 Stijging 37,5 %

Gouda 10 7 Daling 30 %

Bavel 24 26 Stijging 8,3 %

Den Haag 17 19 Stijging 11,8 %

Haarlem 28 24 Daling 14,3 %

Hoorn 18 9 Daling 50 %

Hilversum 14 18 Stijging 28,6 %

Maastricht 9 24 Stijging 166 %

Rotterdam 14 11 Daling 21,4 %

Twello 12 20 Stijging 57 %

Hulsberg n.v.t.* 1 n.v.t.
Dordrecht n.v.t.* 0 n.v.t.
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‘Complex gedrag’ en ‘vallen’ en de inzet van onvrijwillige zorg

Door hun ziektebeeld hebben de bewoners van Martha Flora vroeg of laat te maken met een

geestelijke achteruitgang. Tegelijkertijd neemt vaak ook de fysieke gesteldheid af. Als gevolg

daarvan zien wij op alle locaties van Martha Flora op gegeven moment een toename van

valgevaar en/of ontstaat er gedrag dat vooral voor de bewoner zelf zeer hinderlijk is. Hierbij

kunnen we bijvoorbeeld denken aan pijnmedicatie niet meer willen innemen, toename van

angst, paniek en algemene verwarring of steeds minder goed evenwicht kunnen houden.

Wat de inzet van onvrijwillige zorg betreft betekent dit vaak dat hoe meer bewoners op een

locatie van Martha Flora al verder in hun dementie zijn, hoe meer de inzet van onvrijwillige zorg

stijgt. De inzet van gedrag beïnvloedende medicatie, buiten bepaalde richtlijnen, en een

bewegingsmelder en/of babyfoon voor het willen voorkomen van valincidenten worden dan

regelmatig ingezet. Deze inzetten vallen vaak onder onvrijwillige zorg. Onze locatie in

Maastricht is hier een voorbeeld van. In 2021 woonde hier een aantal bewoners met

vergevorderde dementie. Dit komt overeen met de stijging van de inzet van onvrijwillige zorg in

2021.

In de groei- locaties van Martha Flora neemt de inzet van onvrijwillige zorg toe doordat het

aantal bewoners omhoog gaat. Dit geldt in 2021 voor MF Twello, MF Bosch en Duin en MF

Hilversum. De twee nieuwe locaties MF Hulsberg en MF Dordrecht zijn geopend in november/

december 2021.

Reflectie

Met de samenkomst van de start van de WZD op 1 januari 2020 en het begin van de Corona
pandemie, is het Martha Flora in 2020 niet gelukt volgens planning met de uitvoering van de
nieuwe regelgeving te starten. Wel zijn de voorbereidingen hiervoor in 2020 uitgevoerd. COVID
en alles wat erbij kwam kijken op de locaties van Martha Flora heeft de invoering van de
nieuwe regelgeving en training van de medewerkers, op de locaties enorm vertraagd.

Sinds 2021 registreren en documenteert Martha Flora de inzet van onvrijwillige zorg zoals
het door de wetgever bedoelt is. Een werkelijke vergelijking van de inzet op de locaties
van Martha Flora zal daarom naar onze mening pas na de analyse van 2022 mogelijk zijn.
Om onvrijwillige zorg tot een minimum te beperken heeft Martha Flora in 2021 een
scholingstraject opgezet. De scholingen zijn afgestemd op de functies van de
medewerkers omdat bij een Martha Flora locatie niet alleen zorg medewerkers maar ook
medewerkers in de gastvrijheid, het huishouden en welzijn werken. Iedere medewerker
kan vanuit zijn functie met verschillende aspecten van de WZD te maken hebben. Martha
Flora vindt het daarom belangrijk dat alle medewerkers die met bewoners in contact zijn,
kennis hebben van de WZD. De scholingen bestaan uit verschillende e-learning, casus
besprekingen, filmpjes en trainingen op de locatie van Martha Flora. Hoe breder de
kennis op een locatie over onvrijwillige zorg is, hoe groter het bewustzijn bij de
medewerkers wordt.

De trainingen hebben geleid tot:

• Het in gesprek gaan met elkaar over alternatieve inzet of mogelijke inzet van

onvrijwillige zorg.

• Een verbeterde registratie van de onvrijwillige zorg. Op een aantal locaties zien we

hierdoor een stijging.

• Verhoging van de frequentie van multidisciplinair overleg en bespreking van de

bewoners in het team. Tevens worden specialisten sneller betrokken bij een

bewoner met een complexe zorgvraag.

• Door het vastgelegde evaluatie schema in het WZD-stappenplan in combinatie met

het sneller inschakelen van specialisten is er meer overzicht en wordt er regelmatig

met een frisse blik van buitenaf gekeken of de inzet van onvrijwillige zorg

voorkomen kan worden en of er alternatieven te bedenken zijn.
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• Het werken met specifieke observatie formulieren in de dossiers. Dit werd in het

verleden minder gedaan. Hierdoor wordt er specifieker gerapporteerd op de ingezette

onvrijwillige zorg en kan deze beter geëvalueerd worden.

• De medewerkers zijn teambreed beter geïnformeerd en hierdoor alerter op onvrijwillige

zorg. Handelingen die in het verleden gedaan werden (bijvoorbeeld een rolstoel op de

rem zetten), worden nu kritisch tegen het licht gehouden en besproken.

• De zorgverantwoordelijke is door de toename van eigen kennis, beter in staat om een

gesprek te voeren met de huisarts en/of specialist oudergeneeskunde over de inzet van

gedrag beïnvloedende medicatie. Mede daardoor is de inzet op de meeste locaties

omlaag gegaan.

Een ander belangrijk leermoment omtrent de WZD is de zogenoemde juridische opname status
(art. 21 WZD). Voordat een potentiële bewoner bij Martha Flora komt wonen wordt op de
locatie in kaart gebracht of een bewoner vrijwillig bij Martha Flora komt, of een bewoner de
situatie niet meer goed overziet en niet thuis kan blijven of een potentiële bewoner aangeeft
niet te willen verhuizen doordat de inzicht in de eigen ziekte volledig ontbreekt.

Door het vastleggen van criteria omtrent de juridische opnamestatus binnen Martha Flora in

2021 wordt op de locatie vóór een mogelijke inhuizing met de huisarts, specialist

ouderengeneeskunde en regio manager overlegt of Martha Flora de juiste zorg en omgeving

kan bieden voor een potentiële bewoner. Resultaten van de boven genoemde punten zijn

beter zicht op complexe zorgvragen, een vermindering van gedrag beïnvloedende medicatie en

een verbeterde screening aan de voordeur.

De inzet van de WZD-functionarissen heeft ertoe bijgedragen dat Martha Flora door hun

verbetervoorstellen over de inzet van onvrijwillige zorg, nog meer dan voorheen naar

alternatieven zoekt om de onvrijwillige zorg af te bouwen. Met name de adviezen over afbouw

van medicatie kon Martha Flora goed gebruiken in de gesprekken met huisarts en/of specialist

ouderengeneeskunde.

WZD-functionaris

Art. 21 WZD
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