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Voorwoord van de bestuurder

2020 was een bijzonder jaar. Waar we in de eerste maanden vol energie van start zijn gegaan om een aantal ingrijpende projecten vorm te geven werd alles 
overhoop gegooid door de start van de coronapandemie in maart. Omdat niemand in Nederland wist hoe er het best kon worden omgegaan met een dergelijke 
pandemie, is er tijdens de eerste golf veel geëxperimenteerd en is er werkenderwijs gezocht naar oplossingen. Dit gold ook voor de situaties op de locaties van 
Martha Flora. 

Martha Flora heeft ervoor gekozen om te allen tijde de RIVM-richtlijnen en de beslissingen van het kabinet te volgen en zich aan te sluiten bij de regionale 
samenwerkingsverbanden in de zorg. Er is heel veel energie gestoken in het buiten houden van corona en het kostte uiteraard heel veel energie als corona toch 
bij de locaties binnenkwam. In 2020 hebben acht locaties corona binnen de poorten gekregen en zijn er meer dan dertig bewoners aantoonbaar als gevolg van 
corona overleden. Het ziekteverzuim is bij alle locaties enorm gestegen en liep bij de coronalocaties in de zwaarste periodes zelfs op tot boven de vijftig procent. 
En dan hebben we het nog niet over de hartverscheurende situaties die ontstonden als gevolg van de restricties. Bij familieleden die hun naasten niet konden 
zien en aanraken. Gelukkig hebben we in de stervensfase wel altijd maatwerk kunnen bieden. Maar ook bij de medewerkers op de locaties, die in korte tijd van 
zoveel geliefde bewoners afscheid hebben moeten nemen. Zelf heb ik aan den lijve ondervonden hoe het was om mijn vader (als bewoner van onze locatie in 
Hoorn) te moeten spreken door een kiertje bij het raam of vanaf de andere kant van de sloot aangrenzend aan de tuin. En hoe verdrietig ik daar van werd. 

Ik ben ontzettend trots op alle medewerkers van Martha Flora en op de manier waarop de leden van het CCT (het Corona Coördinatie Team) in wisselende 
samenstelling het hoofd hebben geboden aan deze crisis. Een crisis die maar bleef voortduren en die enorm veel heeft gevraagd van iedereen. De pandemie 
heeft ervoor gezorgd dat Martha Flora haar prioriteiten in 2020 heeft moeten herschikken. Een aantal projecten die de kwaliteit hadden moeten versterken is 
naar achteren geschoven of op een lager pitje komen te staan. Desondanks hebben wij in 2020 met alle voor Martha Flora relevante zorgkantoren 
overeenstemming bereikt over de omschakeling van PGB naar VPT, waarbij ook nadrukkelijk ons kwaliteitsbeleid onder de loep is genomen. Dat deze transitie 
heeft kunnen plaatsvinden is een enorme prestatie en is veelbetekenend voor de stand van zaken op het gebied van kwaliteit. 

In de waan van de dag is het ons tegelijkertijd gelukt om naar de toekomst te blijven kijken en zijn we ook tijdens de pandemie door kunnen blijven ontwikkelen 
op het gebied van kwaliteitsmanagement. In dit verslag is dat allemaal op een rijtje gezet. We hopen dat u dit verslag daarvan met plezier zult lezen. 

Marco Ouwehand
Bestuursvoorzitter
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Inleiding
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2020 van Martha Flora. Een terugblik op een bijzonder jaar, 
waarbij is stilgestaan bij alles dat heeft plaatsgevonden en waarop gereflecteerd is aan de 
hand van de acht hoofdstukken van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Het kwaliteitsplan 2020 schetste de visie en filosofie van het Martha Flora concept. Tevens 
kwamen de situatie, plannen en voornemens van Martha Flora organisatie breed naar 
voren, waarbij vooral gericht werd op leren van elkaar, kwaliteit van leven en welbevinden, 
prettige en veilige leefomgeving en gezondheidsrisico’s. Daarnaast had iedere locatie een 
verbeterplan opgesteld voor 2020 met daarin concrete speerpunten die gekoppeld waren 
aan een drietal kwaliteitsonderwerpen die de locatie zelf kon kiezen. Hieronder is een 
overzicht opgenomen welke kwaliteitsonderwerpen centraal stonden bij welke locatie. Aan 
het einde van 2020 heeft iedere locatie gereflecteerd op de verbeterplannen en dat is 
terug te lezen in dit kwaliteitsverslag. Daarnaast wordt er in dit verslag teruggeblikt op de 
Martha Flora brede thema’s.

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 

beschreven worden;
- Kwaliteitskader, waar gereflecteerd wordt op Martha Flora en haar locaties aan de 

hand van de acht thema’s uit het Kwaliteitskader.
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Locatie Kwaliteitsonderwerpen 2020

MF Bavel Onderlinge communicatie en samenwerking | 
Communicatie huisarts | Wasvoorziening

MF Bosch en 
Duin

Zorgleefplannen | Wet Zorg en Dwang | Medicatie 
incidenten

MF Den Haag Zorgleefplannen | Wet Zorg en Dwang | Deskundigheid 
medewerkers

MF Gouda Privacy binnen communicatie | Medicatieveiligheid | Wet 
Zorg en Dwang

MF Haarlem Medicatieveiligheid | Pijnsignalering | Eten en drinken

Locatie Kwaliteitsonderwerpen 2020

MF Hilversum Richtlijnen, protocollen, instructies | Activiteitenaanbod | 
Overdrachtsmomenten

MF Hoorn Zorgleefplannen | Pijnsignalering | Eten en drinken

MF Maastricht Ziekteverzuim | Onderlinge communicatie en 
samenwerking | Medicatieveiligheid

MF Rotterdam Welzijn- en activiteitenaanbod | Wasvoorziening | 
Medicatie incidenten

MF Twello Medicatie incidenten | Medicatieveiligheid | Wet Zorg en 
Dwang
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Dit is Martha Flora



1. 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 
samenlevingen van 10 tot 15 bewoners. De locaties van Martha Flora 
zijn te vinden midden in de samenleving. 
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Het zorgconcept van Martha Flora
De wijze waarop het ziekteproces verloopt, is zeer persoonlijk van aard en 
afhankelijk van de vorm van dementie. 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 thuis voelen.
Het vormgeven aan dit thuis voelen is een belangrijk samenspel tussen bewoners, 
naasten en de medewerkers van Martha Flora. Om thuis voelen 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 de 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.  

Besturingsfilosofie
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). Iedere locatie staat onder 
leiding van een locatiemanager. Die begrijpt de visie van Martha Flora en 
vertaalt deze naar de dagelijkse praktijk en combineren participatief en 
dienend leiderschap met een gezonde business drive. 

Bij Martha Flora is de huisarts eindverantwoordelijk voor de medische 
zorg. Naar behoefte van de bewoners worden specialisten 
ouderengeneeskunde, gedragsdeskundigen en paramedici bij de zorg en 
behandeling betrokken. De locaties hebben hiervoor contracten afgesloten 
met relevante partijen in de regio, zo ook voor de beschikbaarheid van 24 
uurs specialistische verpleegkundige zorg. 

Het aantal bewoners dat bij Martha Flora kan wonen is 245, 
verdeeld over de volgende locaties: 
• MF Bavel: 22
• MF Bosch en Duin: 27
• MF Den Haag: 28
• MF Gouda: 25
• MF Haarlem: 30
• MF Hilversum: 30
• MF Hoorn: 12
• MF Maastricht: 18
• MF Rotterdam: 29
• MF Twello: 24

Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam wordt ondersteuning 
geboden aan de locaties op het gebied van kwaliteit, hrm, 
financiën en administratie, marketing en sales.

Locaties
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Vanuit de locatie
Alle medewerkers van 

locatie Hoorn vonden dat 
zij, ondanks de 

beperkingen door de 
coronamaatregelen, met 

Martha Flora toch het 
onderscheid hebben 

weten te maken.  
(MTO 2020)

Martha Flora Hoorn

Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Speerpunten voor Martha Flora waren:
Ø Corona – bijna in heel 2020 speelde corona een hoofdrol en dit 

had grote impact op de bewoners, de medewerkers en de 
organisatie.

Ø Wet Zorg en Dwang – door de wetswijziging was het 
noodzakelijk om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Met 
behulp van de opgerichte Wzd-groep is de implementatie in 
gang gezet.

Ø Wet langdurige zorg – in 2020 is met een aantal zorgkantoren 
een samenwerking gestart voor het bieden van Wlz zorg in 
natura vanuit de leveringsvorm Volledig Pakket Thuis (VPT).  

Ø De ambitie van Martha Flora – aan de hand van het opgestelde 
meerjarenplan blijft Martha Flora groeien en zich ontwikkelen.

Het jaar van corona
In gesprek met het Corona Coördinatie Team (CCT), dat in 2020 in 
verschillende samenstellingen bestond uit een aantal locatiemanagers onder 
leiding van de Operationeel Directeur, over de impact van corona op Martha 
Flora.

Hoe hebben jullie de coronasituatie aangepakt?
Het is ons gelukt om in een vroeg stadium te signaleren dat corona een grote 
impact kan hebben op de zorg binnen onze locaties. Zo zijn we op 1 maart 
2020 het Corona Coördinatie Team (CCT) gestart. Dit team had als doelstelling 
om de landelijke ontwikkelingen te volgen en het beleid van Martha Flora ten 
aanzien van corona te bepalen. Vanuit het CCT werden ook de 
hygiënerichtlijnen bepaald en verspreid. Deze hygiënerichtlijnen werden 
gemaakt en geüpdatet in opvolging van de meest recente adviezen vanuit het 
RIVM, in samenspraak met lokale ROAZ, RONAZ en de GGD. Daarnaast 
hadden de leden van het CCT een triage functie met betrekking tot het 
wel/niet ziekmelden van medewerkers en het aanmelden van medewerkers 
voor een coronatest (in de beginperiode van de pandemie was dit niet 
vanzelfsprekend). Het CCT had dagelijks digitale bijeenkomsten en zo nodig 
meerdere malen per dag. Tevens bepaalde het CCT het beleid ten aanzien van 
bezoek op de locaties binnen Martha Flora en dit werd, samen met het 
algehele beleid, gecommuniceerd met alle locatiemanagers middels de 
zogenaamde “Updates Coronavirus”. De locatiemanagers hebben dit 
gecommuniceerd met de familieleden en mantelzorgers van onze bewoners.
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Het jaar van corona (vervolg)
Hoe zorgden jullie voor voldoende PBM?
Martha Flora heeft er vanaf dag één alles aan gedaan om voldoende 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) op de locaties te hebben. Begin 
april is er gestart met het werken met mondkapjes op de locaties om zo de 
bewoners én de medewerkers optimaal te beschermen. Per locatie werd 
gekeken waar men aan kon sluiten (via ROAZ en RONAZ) om de PBM lokaal te 
verkrijgen. Vanuit die organisaties werd centraal gezocht naar mogelijkheden 
om PBM te verkrijgen en te verspreiden. Dit heeft erin geresulteerd dat er 
nagenoeg geen tekorten zijn geweest, wat medewerkers een veilig gevoel 
heeft gegeven en wellicht ook het aantal besmettingen heeft beperkt. De 
veiligheid van de bewoners en van de medewerkers heeft bij ons voorop 
gestaan, waarvoor een goede communicatie essentieel was. Vanuit de directie 
is er veel aan gedaan om de medewerkers te laten voelen dat er veel steun is 
voor hen. Er zijn onder andere afstandsbezoekjes geweest, cadeautjes en 
filmpjes om op die wijze de waardering voor de medewerkers te tonen en het 
gevoel van gezamenlijkheid te benadrukken.

Hoe zijn jullie omgegaan met familie en bezoek?
Voor familie is het erg moeilijk geweest dat zij een tijdlang niet op bezoek 
mochten komen. Martha Flora heeft besloten om haar deuren voor bezoek 
eerder te sluiten dan landelijk afgekondigd was om zo onze bewoners en 
medewerkers extra te beschermen in deze onzekere tijd. Martha Flora Bavel 
ging als eerste locatie dicht voor bezoek aangezien het aantal besmettingen in 
Brabant zeer zorgwekkend was. Vanuit de familieleden/mantelzorgers is er 
veel waardering geweest voor de vooruitziende blik die Martha Flora hierin 
heeft gehad. Hoe langer de maatregel duurde, hoe moeilijker het voor de 
familieleden/mantelzorgers werd. Hoewel er begrip was, werd het verlangen 
elkaar te zien en aan te raken steeds groter. Een goede communicatie tussen 
Martha Flora en familieleden/mantelzorgers is steeds essentieel gebleken, 
waarbij ook communicatie op het moment dat er geen veranderingen waren 
van groot belang was. 

We hebben er tegelijkertijd alles aan gedaan om bezoek mogelijk 
te maken: in de tuinen, op de dakterrassen enzovoort. Wonderlijk 
genoeg leek het dat onze bewoners weinig hinder hebben ervaren 
van de periode dat zij minder/geen bezoek hebben kunnen 
ontvangen. De beschermde samenleving van Martha Flora bleef 
bestaan waardoor het leven van elke dag voortgezet kon worden. 
Pas na een lange periode van afwezigheid van bezoek ontstond er 
een gevoel van gemis bij de bewoners. Contacten met de familie 
werden gelegd middels beeldbellen, waarvoor laptops en tablets 
ter beschikking werden gesteld. 
Martha Flora heeft er veel aan gedaan om bezoekjes in de 
terminale fase van een bewoner zo veel mogelijk toe te staan, 
met alle bijbehorende veiligheidseisen die er waren. Dit was van 
cruciaal belang voor iedereen. 

Heeft corona jullie iets gebracht?
De pandemie heeft een grote impact gehad op de hele wereld en 
zo ook bij Martha Flora. In totaal hebben we acht besmette 
locaties gehad, waarvan sommige meerdere malen in 2020. Het 
snel acteren heeft ons geholpen en de samenwerking tussen 
directie, hoofdkantoor, locatiemanagers en medewerkers was 
intensief en heeft geleid tot een groot saamhorigheidsgevoel. We 
hebben het gevoel het “samen” gedaan te hebben. Het verlies 
van bewoners, het ziek-zijn van een groot aantal medewerkers en 
het veel moeten inspringen voor elkaar heeft een grote impact 
gehad op iedereen binnen de organisatie. Ondanks het vele leed 
dat er is geweest, hebben we ook veel geleerd van deze periode. 
Het samenstellen van het CCT, goed communiceren, 
samenwerking zoeken met partners uit de omgeving, 
ondersteuning bieden aan medewerkers en familieleden zijn daar 
voorbeelden van. 
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2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
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.

Reflectie op 2020
• Bij alle Martha Flora locaties staan de zorgleefplannen centraal. Voor iedere bewoner is een zorgleefplan 

zorgvuldig ingevuld met daarin de zorgdoelen waarin alle specifieke aandachtspunten van de bewoners zijn 
opgenomen. Bij Martha Flora Bosch en Duin was het optimaliseren van de plannen een speerpunt. Daar zijn 
zorgleefplannen en de ingezette onvrijwillige zorg bekeken en is de hele opname en zorgdossierprocedure 
opnieuw ingeregeld. Bij Martha Flora Den Haag is een klinische les rapporteren gegeven. Ook werkten MCC’ers 
(medewerker cliënt en coördinatie) nauw samen, zij kenden elkaars dossiers. Alle disciplines konden inloggen 
en rapporteren op hun eigen vakgebied. 

• Mensen met dementie laten pijnbeleving op verschillende manieren zien of niet zien. Het hebben van pijn kan 
leiden tot onbegrepen gedrag en/of onder-behandeling van pijn. Bij Martha Flora Hoorn en Haarlem zijn de 
bewoners geobserveerd op pijnbeleving aan de hand van een model waarmee medewerkers objectief konden 
beoordelen. Pijnsignalering was een dagelijks gespreksonderwerp bij de overdracht en ook tijdens de visite van 
de artsen. Het heeft geleid tot meer aandacht en alertheid onder de medewerkers. 

• Bij Martha Flora Hilversum is in 2020 grotendeels een nieuw team opgebouwd. De tweede Meander is geopend 
en daardoor is er een continue instroom van nieuwe medewerkers geweest. Door de vele nieuwe medewerkers 
hadden de richtlijnen, protocollen en werkinstructies een centrale plek in het verbeterplan van de locatie. Bij 
het inwerken en tijdens werkoverleggen is hier veel aandacht aan besteed.

• Bij Martha Flora Bavel zijn meerdere gesprekken geweest met de huisarts en er zijn duidelijke afspraken 
gemaakt wanneer de huisarts te bellen. Uitkomst daarvan is dat de communicatie met de huisarts nu goed 
loopt en beide partijen erg tevreden zijn over de samenwerking. 
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De voornemens van 2020
• Zorgleefplannen: de zorgleefplannen in het zorgdossier zijn 

geoptimaliseerd.
• Pijnsignalering: een goede signalering van pijn bij de bewoners.
• Richtlijnen, protocollen, instructies: alle medewerkers kennen de 

relevante richtlijnen, protocollen en werkinstructies.
• Communicatie huisarts: het verbeteren van de communicatie met 

de huisarts.
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Vanuit de locatie
“Ik had hoge verwachtingen, niet 
alleen vanwege de kosten, maar 
zeker ook door positieve reacties van 
derden. De verwachtingen zijn (tot op 
heden) ondanks corona overtroffen! 
Martha Flora Bavel geeft een gevoel 
van grote betrokkenheid, 
vakmanschap, liefde en 
geborgenheid. Ook de communicatie 
onderling en naar de familie is 
uitstekend.”
(KTO 2020)



2.2 Wonen en welzijn
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. De Meander, de unieke leefomgeving van Martha Flora, 
biedt keuze uit vijf aaneengeschakelde gemeenschappelijke verblijfsruimten: eetkeuken, 
bibliotheek, huiskamer, tuinkamer en atelier. Ook is er 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. 
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Reflectie op 2020
• Eten en drinken is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van de bewoners van Martha Flora en er wordt 

daarom veel aandacht aan besteed. Bewoners kunnen altijd kiezen. Voorkeuren rondom eten en drinken (o.a. smaak, 
tijd, plaats, hulp) worden met iedere bewoner besproken en vastgelegd in het zorgleefplan. Bij Martha Flora Haarlem 
en Hoorn is in 2020 extra aandacht besteed aan eten en drinken op verschillende gebieden: kwaliteit, versheid en 
voedingswaarden, technieken, ambiance en serveren passend bij de mogelijkheden en autonomie van de bewoners, 
focus op onder- en overgewicht. Daarnaast deelden medewerkers gastvrijheid onderling meer kennis en expertise 
rondom eten en drinken. Zo maakten zij afspraken omtrent variatie en bespraken zij de beleving van het eten tijdens 
de vergaderingen. Alles gebeurde in samenspraak met bewoners en medewerkers.

De voornemens van 2020
• Eten en drinken: waar mogelijk verbeteren van alle aspecten die 

samenhangen met eten en drinken.
• Activiteitenaanbod: het aanpassen en verbreden van het 

activiteitenaanbod.
• Wasvoorziening: het verbeteren van de kwaliteit van de 

wasvoorziening. 

Vanuit de locatie
“De kwaliteit van de 
zorg in Martha Flora 
Gouda is zeer goed. 
Veel individuele 
aandacht voor 
bewoners, een goed 
aanbod van activiteiten, 
huiselijke sfeer, 
respectvolle omgang 
met bewoners, eten is 
erg goed.”  (KTO 2020)
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• Op het gebied van welzijn wordt er van alles georganiseerd op de locaties van Martha Flora. We streven ernaar om het 
activiteitenaanbod zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners en voldoende afwisseling te waarborgen. 
Door corona was dit een uitdaging, omdat heel veel activiteiten niet mogelijk waren. De activiteiten die wel mogelijk waren, zijn 
daardoor met de eigen medewerkers opgepakt, zoals een beauty programma, binnen en buiten bewegen, tuinieren, muziek, 
(hand)massages, schilderen en beeldbellen met familie. Bij Martha Flora Hilversum en Rotterdam was het aanpassen en verbreden van 
het activiteitenaanbod een speerpunt in 2020. Continuïteit was belangrijk: het structureel terug laten komen van activiteiten op de 
agenda, ook voor de individuele bewoner. Daarnaast is bij Martha Flora Rotterdam ook veel aandacht besteed aan het werken met
behoefteplannen, zodat we nog meer kunnen aansluiten op de wensen van de bewoners. Er is een start gemaakt en wordt verder 
opgepakt in 2021.

• De wasvoorziening is iets dat iedere locatie van Martha Flora op haar eigen manier regelt. Het dragen van schone en eigen kleding is 
voor onze bewoners erg belangrijk. Bij Martha Flora Bavel en Rotterdam heeft deze voorziening dit jaar extra aandacht gekregen door 
het proces te verbeteren en daardoor minder fouten te maken. Bij Martha Flora Bavel zijn bijvoorbeeld kousennetjes aangeschaft en 
alleen de medewerkers huishouding deden de fijne was. Martha Flora Rotterdam maakte een washandleiding en deze is professioneel 
gevisualiseerd, wat vervolgens ook weer met andere locaties is gedeeld. Waar nodig werd de was besproken tijdens 
overdrachtsmomenten en er is veel aandacht besteed aan het labelen van de kleding. 10



2.3 Basisveiligheid
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 bewoner 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. 

Reflectie op 2020
• De implementatie van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) had een grote rol in 2020. 

De Wzd schrijft voor hoe onvrijwillige zorg in te zetten en hier wordt gebruikt 
gemaakt van een stappenplan. Martha Fora stelde twee externe Wzd-
functionarissen aan die de onvrijwillige zorg toetsen. De basis voor de 
implementatie werd gevormd door een opgesteld beleidsplan rondom de Wzd. 
Hier vloeide het implementatieplan uit voort met daarin de te nemen stappen. 
Er werd een Wzd-groep samengesteld die aan de slag ging met het 
implementatieplan. Vooral de randvoorwaarden werden in orde gemaakt, zodat 
Martha Flora op de juiste manier onvrijwillige zorg kon inzetten. In 2020 hebben 
alle MCC’ers en locatiemanagers een e-learning gevolgd over de Wzd. De 
zorgkantoren stelden vertrouwenspersonen vanuit de Wzd beschikbaar, zij 
hebben kennisgemaakt op de locaties van Martha Flora. De families hebben ook 
ingestemd met deze CVP’s (cliënt vertrouwenspersonen).
Bij Martha Flora Bosch en Duin, Den Haag, Gouda en Twello was de Wzd als 
speerpunt opgenomen in hun plannen. Er werden aandachtsfunctionarissen 
aangesteld, die voor de betreffende locatie de implementatie hebben opgepakt. 
De implementatie is nog niet afgerond en krijgt vervolg in 2021. Een belangrijk 
onderdeel daarvan is de persoonlijke uitleg aan familie over de Wzd. Door 
corona konden geen bijeenkomsten georganiseerd worden, waardoor dit 
opgeschoven moest worden.

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

De voornemens van 2020
• Wet Zorg en Dwang: de implementatie van de Wet Zorg en Dwang.
• Medicatie incidenten: het verlagen van het aantal medicatie incidenten 

ten opzichte van 2019. Medicatiefouten worden minimaal één keer per 
kwartaal multidisciplinair besproken.

• Medicatieveiligheid: het borgen van de medicatieveiligheid door een 
medewerker deze taak te geven als aandachtsfunctionaris.

Vanuit de locatie
“Het is geweldig, Martha Flora is 
een veilige en fijne omgeving 
met menselijke en professionele 
ondersteuning voor allebei mijn 
ouders. Met veel gevoel voor de 
moeilijke fase waar je als familie 
in zit.” (KTO 2020) 

Martha Flora Rotterdam
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2.3 Basisveiligheid (vervolg)
Reflectie op 2020
• Op iedere locatie vond een formeel medicatiereview plaats bij alle bewoners 

om te toetsen of de bewoner de juiste medicatie kreeg. De review werd 
gedaan door de arts, de apotheek en een zorgmedewerker. 

• MIC-meldingen worden gedaan op individueel niveau. Eén keer per twee 
maanden werd een overzicht gemaakt van de totale meldingen en dat werd 
door de locaties zelf geanalyseerd op verbanden en patronen. Op 
locatieniveau werd bekeken hoe het voorkomen en wat er geleerd kon 
worden, waar de MCC’er en de locatiemanager vervolgens een plan op 
maakten. Dit werd in het team besproken. Eén keer per jaar werd een 
jaaroverzicht van alle meldingen gemaakt en dat rapport besprak het 
directieteam. Dit had tot doel om de rode draad te vinden, de overstijgende 
items. Op die manier kon Martha Flora ook organisatie breed haar 
verbeterdoelen formuleren. 
Het aantal medicatie incidenten in 2020 is niet verlaagd ten opzichte van 
2019. Een stijging van 6,9% vond plaats, waarbij het relevant is te benoemen 
dat ook het percentage bewoners steeg met 8%. Het blijft een aandachtspunt 
voor 2021. Het leren van MIC-meldingen en het verlagen van het aantal 
medicatie incidenten waren van meerdere locaties een speerpunt: bij Martha 
Flora Bosch en Duin, Twello, Maastricht en Gouda. Bij Martha Flora 
Rotterdam hebben de medewerkers een e-learning gedaan en zijn er 
verbeteringen aangebracht in de medicatieruimte. Martha Flora Haarlem 
stelde twee medicatie functionarissen aan voor beide afdelingen en het 
onderwerp medicatieveiligheid was regelmatig onderwerp van gesprek 
tijdens overdracht en teamoverleg.

• De preventie van decubitus is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse zorg 
en dit werd met regelmaat gemonitord, doordat het tijdens het werkoverleg 
met de medewerkers niveau 3 en hoger werd besproken. Een collega gaf dan 
bijvoorbeeld een klinische les over een casus. Binnen alle locaties van Martha 
Flora is in totaal slechts bij drie bewoners decubitus categorie twee of hoger 
geconstateerd in 2020. 

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

Vanuit de locatie
95,7% van de 

medewerkers van 
Martha Flora Hilversum 

was in staat om te 
signaleren en handelen 
bij fysieke klachten van 

bewoners. 
(MTO 2020)

Martha Flora Hilversum
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2.4 Leren en werken aan kwaliteit
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

13
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De voornemens van 2020
• Lerende organisatie: het zijn van een lerende organisatie en 

het hebben van een lerend netwerk.
• KTO: de tevredenheid van de bewoners is hoger dan een 8.
• MTO: de tevredenheid van de medewerkers is hoger dan een 8.

MTO
Onderwerpen

Rapportcijfers 
Martha Flora 

overall

Betrokkenheid 7.88

Bevlogenheid 8.05

Klantgerichtheid 7.85

Organisatie van 
het werk

7.47

Communicatie & 
Informatie

6.89

Opleiden, 
ontwikkeling en 
voorwaarden

7.25

Overall 7.56

MTO
Resultaten

Respons 
aantal (%)

Overall 
rapportcijfer

Bavel 35 (88%) 8.36

Bosch en 
Duin

15 (58%) 6.83

Den Haag 35 (66%) 7.72

Gouda 25 (66%) 7.10

Haarlem 20 (41%) 7.77

Hilversum 23 (48%) 7.38

Hoorn 10 (36%) 7.40

Maastricht 23 (57%) 7.75

Rotterdam 18 (40%) 7.83

Twello 31 (86%) 7.55

Martha Flora 
Totaal

235 (58%) 7.56



2.4 Leren en werken aan kwaliteit (vervolg)
Reflectie op 2020
• Het zijn van een lerende organisatie heeft een intern en een extern karakter. 

Intern ligt de focus op het delen onderling, bijvoorbeeld over calamiteiten of 
klachten. Extern gaat om Martha Flora in samenwerking met andere 
organisaties. 

Intern leren:
• Het afgelopen jaar hebben medewerkers regelmatig bijgesprongen op 

andere locaties van Martha Flora. Dit is als positief ervaren, omdat 
eenheid is terug te zien op de verschillende locaties; er is herkenning. 
Wanneer een nieuwe locatie geopend wordt, wil Martha Flora de 
nieuwe medewerkers daarvan ook laten inwerken op andere locaties, 
zodat zij een goede indruk krijgen van het reilen en zeilen.

• De locatiemanagers vormen met elkaar een lerend netwerk en komen 
voor inhoudelijk overleg structureel bij elkaar. Door corona lukte het 
niet om dat één keer per maand te doen en het vond in 2020 met 
name digitaal plaats. Op 30 januari 2020 vond een MCC-dag plaats 
met het thema Wzd en de incidentenrapportage. MCC’ers en 
locatiemanagers hebben dit bijgewoond. Samen leren stond centraal 
en ook was er ruimte voor casuïstiekbespreking. In juni 2020 hadden 
de locatiemanagers een fysiek overleg omtrent de evaluatie van 
corona en de voorbereiding op de tweede golf. Die dag werd 
afgesloten met een gezamenlijke barbecue voor heel Martha Flora. 

Extern leren:
• Martha Flora heeft regionaal samengewerkt door corona. Een mooi 

voorbeeld is de regio Kennemerland. Hier waren wij bij aangesloten 
en werden veel stukken verspreid die Martha Flora goed kon 
gebruiken. Er was uitwisseling over ziekteverzuim, PBM, zuurstof, 
implementatie van het beleid enzovoort. De locatiemanager van 
Martha Flora Haarlem was hier nauw bij betrokken en heeft dit 
structureel afgestemd met het CCT.

• Martha Flora maakte gebruik van het platform KenniZ voor 
kleinschalige woonvoorzieningen. Dit platform bood kennis en 
inspiratie, er kon deelgenomen worden aan sessies op onderwerp en 
cursussen gevolgd worden. 
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• In 2020 vond een interne audit plaats bij Martha Flora Bosch en Duin en 
Martha Flora Rotterdam. Er is een rapport gemaakt van beide audits en 
dit werd besproken met de locatiemanagers en de COO, waarbij leren 
en verbeteren centraal stonden. In eerdere jaren vonden de interne 
audits frequenter plaats op alle locaties, maar dit jaar was er focus op de 
externe audits. Ondanks corona heeft op iedere locatie een externe 
audit plaatsgevonden, waarbij vijf thema’s centraal stonden: sturen op 
kwaliteit en veiligheid, cliëntdossier, medicatieveiligheid, 
vrijheidsbeperking, infectiepreventie. Op basis van de verbeterpunten 
uit de rapporten van de externe audits heeft iedere locatie een plan van 
aanpak gemaakt. Daarnaast werden goedlopende zaken voortgezet. Een 
plan van aanpak wordt tot uitvoering gebracht en verbeterpunten 
hebben ook een plek gekregen in de kwaliteitsplannen voor 2021.

Vanuit de locatie
Alle medewerkers van 
Martha Flora Twello gaven 
aan blij te worden van het 
werk dat zij doen. 
(MTO 2020)
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2.4 Leren en werken aan kwaliteit (vervolg)
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• Het KTO over 2020 is uitgebreid uitgevoerd in het begin van 2021. Door middel van een anonieme digitale enquête met zes onderwerpen 
is het oordeel van familie en naasten uitgevraagd. Centraal stond wat Martha Flora kon verbeteren. In de tabel op deze pagina is te zien 
hoe Martha Flora en de verschillende locaties hebben gescoord op de onderwerpen. Het KTO had een totale respons van 60,9%: 117 van 
de 192 vertegenwoordigers hadden de enquête ingevuld. Het overall rapportcijfer dat Martha Flora krijgt is een 8.11. Daarmee heeft zij 
haar doelstelling om hoger dan een acht te scoren behaald, een resultaat waar we erg trots op zijn. Nadat de resultaten in beeld gebracht 
waren, zijn deze besproken met de locatiemanagers, die het vervolgens weer in het eigen team bespraken. In sommige gevallen is er 
contact opgenomen met vertegenwoordigers en ook zijn actiepunten bepaald voor 2021. Deze actiepunten worden gemonitord door de 
COO. 

• Naast het KTO is ook de NPS-score uitgevraagd bij de vertegenwoordigers van de bewoners. Uit de NPS is gebleken dat 62% van de 
vertegenwoordigers het aanbevelen van Martha Flora met een 8, 9 of 10 beoordeelde. Hier is een NPS-score van 30,6 aan gekoppeld.
Meer details over de NPS-score zijn te lezen in hoofdstuk 2.8 (p.19).

KTO
Onderwerpen

Rapportcijfers 
Martha Flora 

overall

Persoonlijk welbevinden 7.95

De familie hoort er bij 8.03

Professionele en 
liefdevolle medewerkers

8.13

Gezondheid en ziekte 8.04

Thuis voelen in de 
beschermde 
samenleving

8.09

Corona 8.24

Overall 8.11

KTO
Resultaten

Respons 
aantal (%)

Overall 
rapportcijfer

Bavel 10 (47,6%) 8.90

Bosch en Duin 4 (44,4%) 7.00

Den Haag 10 (38,4%) 7.80

Gouda 18 (81,8%) 7.89

Haarlem 17 (60,7%) 8.12

Hilversum 14 (66,6%) 7.43

Hoorn 9 (81,8%) 8.11

Maastricht 8 (44,4%) 8.00

Rotterdam 15 (65,2%) 8.73

Twello 12 (92,3%) 8.50

Martha Flora 
Totaal

117 (60,9%) 8.11

• Door middel van een digitale enquête zijn de medewerkers in 
januari 2021 bevraagd over het jaar 2020. Centraal stond hoe 
zij Martha Flora als werkgever ervaren en de enquête is 
ingedeeld naar zes onderwerpen. Per onderwerp konden zes 
tot elf vragen stellingen beoordeeld worden op een schaal 
van helemaal eens tot helemaal oneens. In de tabel op 
pagina 13 is te zien welk rapportcijfer ieder thema heeft 
gekregen. Het MTO had een totale respons van 58%: 235 van 
de 403 medewerkers hadden het MTO ingevuld. De 
medewerkers van Martha Flora Bavel, Bosch en Duin, Den 
Haag, Gouda en Twello zijn hierin het meest 
vertegenwoordigd. Het overall rapportcijfer dat Martha Flora 
krijgt is een 7.56. Hoewel de doelstelling niet behaald is, zijn 
we niet ontevreden over het resultaat na een bewogen jaar 
als deze, waarin corona veel invloed heeft gehad. 
Aandachtspunten uit het MTO nemen we mee naar 2021.



2.5 Leiderschap, governance en management

Martha Flora is de naam van de moeder van oprichter Marco Ouwehand. Toen zij de 
ziekte van Alzheimer bleek te hebben besloot hij 16 jaar geleden een omgeving voor 
haar te ontwikkelen waar zij zoveel mogelijk zichzelf zou kunnen zijn, rekening houdend 
met haar ziekte. Samen met wetenschapper Anne-Mei The is hij vervolgens ruim twee 
jaar in binnen- en buitenland op zoek gegaan naar goede voorbeelden in de 
dementiezorg. Het eerste Martha Flora huis opende haar deuren in 2013, eind 2020 
bestaan er tien locaties en zijn vier locaties in aanbouw. Martha Flora beoogt in 2025 25 
locaties te exploiteren. 

Martha Flora heeft een meerjarenplan opgesteld rondom de ambitie tot uitbreiding van 
het aantal locaties. Naast dat er locaties bijkomen, maken de bestaande locaties ook 
een bepaalde groei door over tijd. Er wordt onderscheid gemaakt in new, growth en 
mature locaties en in 2020 was de status als volgt:
New: 0 locaties.
Growth: 4 locaties: Bosch en Duin, Hilversum, Rotterdam, Twello.
Mature: 6 locaties: Bavel, Den Haag, Gouda, Haarlem, Hoorn, Maastricht.

In juni 2020 heeft de directie een aanpassing in de organisatiestructuur ontwikkeld om 
Martha Flora toekomstproof te maken en de groei te kunnen absorberen in die 
structuur. De implementatie hiervan vindt plaats in 2021, waarbij Martha Flora uitgaat 
van een driekoppig bestuur, twee regiomanagers die onder de COO komen te vallen en 
verantwoordelijk zijn voor minimaal vijf locaties. Tevens een manager concept met als 
taak om het concept van Martha Flora hoger op de breinladder van medewerkers te 
krijgen. De afdeling HRM wordt uitgebreid met een senior HR adviseur en er zal een 
operationeel MT gevormd worden. Zij zitten dicht op de locaties, wat de wendbaarheid 
en besluitvaardigheid zal optimaliseren.
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De voornemens van 2020
• Focus management: het directieteam richt zich op de 

consolidatie van de bestaande locaties, het optimaliseren van 
processen, borging van het concept, het gecontroleerd 
opstarten van de nieuwe locaties in 2021 en 
professionalisering van de gehele organisatie.

Vanuit de locatie
Alle medewerkers van 
Martha Flora Maastricht 
voelden zich verbonden 
aan de visie, pijlers en 
statements van Martha 
Flora. (MTO 2020)

Martha Flora Maastricht
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Reflectie op 2020
• Een centraal thema in 2020 voor Martha Flora was de inschrijving voor de Wet langdurige zorg 

(Wlz). In dit jaar is de financieringsovergang van persoonsgebonden budget (PGB) naar volledig 
pakket thuis (VPT) ingezet, waarvoor de aanvraag in augustus bij vier zorgkantoren is ingediend. In 
2020 zijn zorgkantoren Eno en VGZ gecontracteerd en in januari 2021 zijn ook CZ en Zilveren Kruis 
gevolgd. 

• Wat samenhangt met de inschrijving voor de Wlz, is de installatie van een familieraad. In 2020 
heeft het opzetten van de centrale en lokale familieraden veel aandacht gekregen en op het 
moment van schrijven zijn deze geïnstalleerd. De installatie is in het eerste kwartaal tot stand 
gekomen door middel van een enquête onder alle medewerkers en families van de bewoners. Bij 
meerdere aanmeldingen werd gewerkt met verkiezingen. 

• De installatie van de ondernemingsraad (OR) is de andere raad die geïnstalleerd dient te worden 
naar aanleiding van de Wlz. In 2020 lag de focus op het opzetten van de OR en het inregelen van de 
randvoorwaarden. Op het moment van schrijven is de OR geïnstalleerd.

• In 2020 vond de vorming van de Raad van Commissarissen plaats.
• In een jaar als 2020 met alle gebeurtenissen rondom corona was het contact tussen directie en 

locaties extra belangrijk. Veel nieuwe situaties, aangepaste werkwijzen, zorgen en uitdagingen 
kwamen op het pad. Samenwerken en elkaar helpen stonden centraal. Het was daarbij een extra 
uitdaging om dat contact te onderhouden, aangezien locatiebezoeken niet altijd mogelijk waren. De 
COO heeft vooral digitaal contact onderhouden (via Teams) en via die weg is er overlegd, 
afgestemd, geluisterd en ondersteund. 

• In 2020 is een beperkt aantal familiebijeenkomsten geweest, omdat fysiek bij elkaar komen niet 
toegestaan was. In plaats daarvan hebben de locatiemanagers veel persoonlijk contact 
onderhouden met familie en naasten van de bewoners.

2.5 Leiderschap, governance en management (vervolg)

Vanuit de locatie
“Zeer dankbaar en tevreden 
omdat er altijd aandacht en 
liefde en gezelligheid wordt 
geboden aan mijn man. Hij 

voelt zich na een onrustig 
begin op zijn gemak.” 

(KTO 2020) M
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2.6 Personeelssamenstelling
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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.  

Eind 2020 had Martha Flora 412 medewerkers in dienst. In de tabel hiernaast 
zijn in-, uit- en doorstroomcijfers van 2020 te zien. De hogere instroom komt 
met name door het groeien van de vier groeilocaties.

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

De voornemens van 2020
• Ziekteverzuim: het ziekteverzuim is kleiner of gelijk aan 5%.
• Onderlinge communicatie en samenwerking: het optimaliseren van 

de onderlinge communicatie en samenwerking van de medewerkers 
binnen de verschillende beschermde samenlevingen.

• Overdrachtsmomenten: het optimaliseren van de inhoud van de 
overdrachtsmomenten.

• Deskundigheid medewerkers: het optimaliseren van de 
deskundigheid van de medewerkers en daarmee 
medewerkerstevredenheid verhogen.

Reflectie op 2020
Zie volgende slide

Locatie
(* groeilocatie)

Totaal # 
eind 2020

Instroom Uitstroom Doorstroom Verzuim-
percentage

Bavel 41 8 2 0 2,5%

Bosch en Duin* 27 16 22 1 7,1%

Den Haag 54 19 18 2 5,2%

Gouda 39 9 12 2 13,0%

Haarlem 49 21 18 1 8,8%

Hilversum* 48 5 18 1 13,0%

Hoorn 29 10 11 0 13,6%

Maastricht 41 22 19 1 11,4%

Rotterdam* 46 31 5 1 3,3%

Twello* 38 18 18 0 9,7%

Martha Flora 
Totaal 412 159 146 9 8,7%

Informatie medewerkers 2020

Personeel ten tijde van corona
Ook binnen Martha Flora hebben wij op diverse locaties te 
maken met krapte in de arbeidsmarkt. Ten tijde van corona zijn 
wij geconfronteerd met een zeer hoog ziekteverzuim. In sommige 
gevallen hebben wij ervaren medewerkers van andere locaties 
bereid gevonden te werken op een corona besmette locatie om 
de continuïteit en het Martha Flora concept zoveel mogelijk te 
waarborgen tijdens de pandemie. Daar waar wij echt niet anders 
konden hebben wij ZZP'ers ingezet, waarbij wij hebben getracht 
zoveel mogelijk inzet te plegen van de ZZP'ers die bekend zijn 
met ons concept.



2.6 Personeelssamenstelling (vervolg)
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Reflectie op 2020
• Martha Flora had in 2020 als speerpunt opgenomen dat het totale ziekteverzuim lager of gelijk is aan 5%. Er was structurele begeleiding van ziek personeel door 

de locatiemanagers en het aantal en de duur van de ziekmeldingen werd bijgehouden. Daarnaast maakte de nieuwe arbodienst Richting per 1 april 2020 haar 
intrede. Het uiteindelijke percentage ziekteverzuim over 2020 is 8,7% voor Martha Flora totaal. In de tabel op de vorige pagina is de verdeling over de 
verschillende locaties te zien. De verklaring voor het hoge percentage ziekteverzuim kan gevonden worden in corona, dat in het merendeel van 2020 aan de orde 
was en op het moment van schrijven nog steeds is.
Martha Flora Maastricht had het verlagen van het ziekteverzuim tevens als concreet speerpunt benoemd. Door corona en het extreem hoge ziekteverzuim dat 
daarmee gepaard ging, is dit niet behaald. Geconstateerd is dat het ziekteverzuim vanaf medio november geminimaliseerd is en het blijft een aandachtspunt voor 
2021. 

Vanuit de locatie
“De intensiteit van de zorg 
en betrokkenheid van de 
medewerkers bevalt mij 
uitstekend. Met name de 
plus die bovenop de basale 
zorg gegeven wordt, levert 
een enorme meerwaarde die 
ik elders niet ervaren heb.” 
(KTO 2020)
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• Martha Flora Bavel had onderlinge communicatie en samenwerking geagendeerd als speerpunt in 2020, 
omdat er soms langs elkaar heen werd gewerkt. Het afgelopen jaar heeft het team een enorme groei 
doorgemaakt. Het is nu een vast een team, wat maakt dat er meer onderling vertrouwen is. In de 
permanente educatie is er aandacht aan besteed, de locatiemanager paste meer coaching toe en het 
kwam terug in de team overleggen en de jaargesprekken. Dit heeft geresulteerd in goed lopende 
communicatie binnen het team. Bij Martha Flora Maastricht is het door corona minder aan de orde 
gekomen dan gepland. Vanaf einde 2020 werd het coachen op de werkvloer weer meer opgepakt en 
communicatie, rapportage en overdracht worden verder meegenomen in 2021.  

• Binnen Martha Flora is één van de speerpunten om de beschikbare tijd zoveel mogelijk te besteden aan 
de bewoner en zijn/haar naasten. In het kader daarvan had locatie Hilversum als speerpunt voor 2020 om 
de overdrachtsmomenten te optimaliseren. In werkoverleggen is besproken wat de inhoud van de 
overdracht noodzakelijkerwijs moet omvatten en wat niet. Er was daarbij ook oog voor de duur van de 
overdracht, in het kader van efficiëntie.

• Deskundigheidsbevordering is een centraal onderwerp binnen Martha Flora. De allerbeste dementiezorg 
is waar Martha Flora naar streeft, een belofte die zij wil waarmaken door de juiste mensen op de juiste 
plek te plaatsen. Dat zijn medewerkers die goede competenties hebben en passen bij de locaties. De 
permanente educatie (PE) speelt hier onder andere een rol in. Ondanks corona is dit zoveel mogelijk 
doorgegaan en heeft vooral digitaal plaatsgevonden. Deskundigheidsbevordering blijft een aandachtspunt 
voor 2021. Martha Flora Bosch en Duin had als speerpunt om de kennis en het niveau van het team te 
vergroten in 2020. Het resultaat is dat sinds de zomer van 2020 zes teamleden zijn begonnen met een 
opleiding: opleidingen tot een verpleegkundige, twee verzorgenden IG en drie zorgmedewerker niveau 2. 
Martha Flora Den Haag had als speerpunt om de medewerkerstevredenheid te verhogen door het 
bevorderen van deskundigheid. Meerdere klinische lessen en de PE zijn hiervoor ingezet.



2.7 Gebruik van hulpbronnen
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. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden voor ondersteuning door 
specialisten ouderengeneeskunde, fysio- en ergotherapie, psychologische begeleiding van 
bewoners en advisering op het gebied van gedragsproblematiek. De locaties staan in 
nauw contact met casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen. 

Middels de Zvw en de WMO maken we gebruik van materialen die er nodig zijn op 
individueel cliëntniveau. 
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De voornemens van 2020
In het kwaliteitsplan 2020 waren geen concrete doelen opgenomen 
omtrent het gebruik van hulpbronnen. De ontwikkelingen die 
plaatsvonden staan beschreven in de reflectie.  

Reflectie op 2020
• Iedere locatie van Martha Flora werkte het afgelopen jaar met het elektronisch cliëntendossier Resident Web. Het 

elektronische dossier is de plek voor de zorgleefplannen, de risicosignalering, de inzet van middelen en 
maatregelen en de registratie van incidenten. Families hebben middels het clientportaal altijd kunnen volgen hoe 
het met de bewoner ging. Daarnaast communiceerden wij ten tijde van corona en de lockdown veel via e-mail met 
familie. 

• In 2020 werd door alle medewerkers gebruikt gemaakt van de centraal beheerde Cloud. Hierin is alle relevante 
informatie te vinden, zoals protocollen, procedures en werkinstructies.

• Waar in voorgaande jaren interne overleggen vaak op locatie plaatsvonden, is Martha Flora door corona 
uitgeweken naar alternatieven om de afstemming te continueren. In 2020 vonden daarom veel digitale 
overleggen plaats. Ook de permanente educatie heeft het afgelopen jaar via Teams plaatsgevonden.

• Vanwege corona zijn Ipads aangeschaft op de locaties, die het mogelijk maakten voor de bewoners om contact te 
onderhouden met hun familie. 

• Op de locaties van Martha Flora zijn verschillende toepassingen van domotica. Een voorbeeld daarvan is Martha 
Flora Twello, die in 2020 een camerasysteem heeft aangeschaft voor in de gangen. Dit systeem gaf geregistreerde 
bewegingen weer op het toestel van de Verzorgende IG. De aanschaf resulteerde er onder andere in dat de locatie 
van twee nachtdiensten naar één nachtdienst per nacht kon gaan. 

• Ten tijde van corona was samenwerking in de keten met onder andere de huisartsen, de specialist 
ouderengeneeskunde en de GGD cruciaal. Overleggen met deze partijen vonden nagenoeg allemaal digitaal plaats. 

• Over het algemeen hebben de locaties veel (buiten)ruimte en bewegingsruimte. Door corona en de maatregelen 
kwam die ruimte erg goed van pas. Het regelen van bezoek kon bijvoorbeeld goed georganiseerd worden, zonder 
gebruik te maken van extra hulpmiddelen. 

• In het kader van actief arbobeleid ging Martha Flora Den Haag als eerste locatie samenwerking aan met Arjo
Nederland BV in 2020. Dit is een leverancier in hulpmiddelen en zij verzorgen ook scholing op locatie. In 2021 zal 
de uitrol naar de andere locaties plaatsvinden. 

Vanuit de locatie
Bij Martha Flora Bosch en 

Duin was 93,3% van de 
medewerkers in de 

gelegenheid informatie te 
delen en lezen die zij 

nodig hadden om hun 
werk goed te kunnen 

doen. (MTO 2020)M
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2.8 Gebruik van informatie
Het verzamelen en delen van informatie draagt bij aan het samen leren en verbeteren 
van kwaliteit. Binnen Martha Flora wordt informatie op verschillende manier verzameld. 

Om de kwaliteit van zorg en welzijn te verbeteren is het belangrijk om de ervaringen van 
de bewoner en zijn/haar vertegenwoordigers te meten. Deze ervaringen worden jaarlijks 
gemeten. De Net Promotor Score (NPS) wordt meegenomen in ons KTO.
Ook de tevredenheid van medewerkers wordt jaarlijks gemeten. 

Het verzamelen en delen van informatie gebeurt veelal tijdens overleggen en via 
nieuwsbrieven. 

Reflectie op 2020
• Zoals ook in voorgaande jaren, vroegen we alle vertegenwoordigers van de bewoners hoe waarschijnlijk 

het is dat zij de locatie van Martha Flora aanbevelen aan familie of vrienden (keuze 0-10). De resultaten 
van 2020 zijn in de tabel hiernaast weergegeven. De totale NPS-score van Martha Flora is 30,6. 62% van 
de vertegenwoordigers die de NPS-score hebben ingevuld bevelen Martha Flora aan. Het streven van 
80% is daarmee niet behaald. Een veel genoemde reden is dat Martha Flora niet voor iedereen 
betaalbaar is.

• De privacy van alle bewoners heeft Martha Flora hoog in het vaandel staan. Vanzelfsprekend moet ook 
Martha Flora voldoen aan de privacywet AVG. Martha Flora Gouda heeft het afgelopen jaar extra 
aandacht besteed aan AVG binnen alle onderlinge en externe communicatie. Meer bewustzijn bij de 
medewerkers is gecreëerd door het onderwerp ieder werkoverleg (zes wekelijks) te agenderen waarin 
medewerkers zelf uitleg gaven en reflecteerden.

• Delen van informatie: naast het directiebulletin voor locatiemanagers en staf dat eenmaal per kwartaal 
werd verspreid, waren er ook nieuwsbrieven op thema’s (zoals Wet Zorg en Dwang) voor alle 
medewerkers. In 2020 is er veel informatie gedeeld over corona en de ervaringen omtrent. 
Voorbeelden hiervan zijn de structurele updates vanuit het CCT en onderlinge informatie uitwisseling 
waarbij de eerste MCC’er die ervaring had met een uitbraak van corona, de andere MCC’ers op de 
hoogte bracht over de aanpak en werkwijze. 

• In 2020 zijn er 55 klachten geuit binnen de locaties van Martha Flora. Via de klachtenfunctionaris is één 
klacht schriftelijk ingediend. Deze klacht is naar de betreffende locatiemanager gestuurd, die 
gesprekken heeft gevoerd met de klager. In 2020 is één klacht ingediend via het Meldpunt van de 
Inspectie. Er zijn twee klachten (door dezelfde klager) behandeld door de Externe klachtencommissie 
Zorg Midden Holland. Bij de Geschillencommissie zijn geen klachten ingediend.

21

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

De voornemens van 2020
• NPS-score: iedere Martha Flora locatie wordt door meer dan 

80% van de klanten aanbevolen aan derden. 
• Privacy binnen communicatie: medewerkers zijn zich bewust 

van de privacy van de bewoners binnen alle onderlinge en 
externe communicatie.

Locatie Respons 
aantal (%)

Score = 8, 
9, 10 (%)

NPS-score 
*

Bavel 18 (82%) 12 (67%) 44,4

Bosch en Duin 5 (50%) 1 (20%) -20

Den Haag 15 (60%) 9 (60%) 33,3

Gouda 21 (87%) 13 (62%) 19

Haarlem 16 (55%) 12 (75%) 37,5

Hilversum 16 (70%) 2 (13%) -31,3

Hoorn 8 (80%) 7 (88%) 50

Maastricht 15 (88%) 11 (73%) 26,7

Rotterdam 15 (79%) 15 (100%) 93,3

Twello 15 (94%) 7 (47%) 33,3

Martha Flora 
Totaal

144 (74%) 89 (62%) 30,6

* NPS-score = % ‘cijfer 9, 10’ van het totaal aantal 
respondenten min % ‘cijfer ≤ 6’. 



Afsluitend woord

Dit was het kwaliteitsverslag van Martha Flora over 2020. Met trots blikken wij terug en 
hebben wij gereflecteerd op de gestelde doelen. Wij realiseren ons dat een deel van de 
doelen behaald is en een gedeelte ook niet, waarvan de oorzaak met name gevonden wordt 
in de coronapandemie. Het jaar is anders gelopen dan we aan het begin van het jaar hadden 
bedacht. Met elkaar hebben we stilgestaan bij wat we geleerd hebben en afgestemd op 
welke manier de doelen meegaan naar 2021. Zo blijven we met elkaar scherp op 
ontwikkelingen en continu verbeteren. In onze kwaliteitsplannen 2021 staat dit uitgebreid 
beschreven.

Marco Ouwehand
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