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SAMENVATTING

Het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie begint bij het leren van èn leren over
dementie. Op deze gedachte baseerde Marco Ouwehand het zorgconcept Martha Flora. Hij
wilde zijn aan dementie lijdende moeder Martha Flora een omgeving bieden, waar ze haar
leven zoveel mogelijk kon voortzetten, rekening houdend met haar ziekte. En dat is precies
wat wordt nagestreefd in de Martha Flora Huizen. De ervaringen uit deze huizen zijn vertaald
naar een unieke leeromgeving voor professionele dementiezorgverleners: de Martha Flora
Hippocampus. De in 2014 geïntroduceerde Martha Flora Hippocampus biedt potentiele
zorgverleners kennis, maar vooral ook ervaring in dementiezorg. De Martha Flora
Hippocampus wordt vanaf dit schooljaar aangeboden als excellentieprogramma van het
Graafschap College in Doetinchem. Hiermee onderstreept het Graafschap College het belang
dat toekomstige zorgverleners goed voorbereid op de praktijk dienen te zijn. Niet alleen de
studenten in de Achterhoek profiteren van deze samenwerking; op 12 november organiseren
het Graafschap College en Martha Flora een conferentie voor alle medewerkers in de
langdurige zorg in de Achterhoek.

Ruim 260.000 Nederlanders lijden aan de ernstige hersenaandoening dementie. Van ruim
tien procent van de mensen boven de 65 jaar verandert hierdoor het leven ingrijpend. Het is
de bedoeling dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, maar dat is niet altijd mogelijk.
Juist daarom is het belangrijk dat we leren van èn over deze voortschrijdende ziekte.

Overbruggen van de kennis- en begripkloof met mensen met dementie
De in 2014 geïntroduceerde Martha Flora Hippocampus biedt potentiele zorgverleners kennis,
maar vooral ook ervaring in dementiezorg. Hoe verleen je goede zorg aan iemand, die elke
dag opstaat in een wereld die geheel nieuw is voor hem of haar? De persoonlijke
belevingswereld van de mens met dementie en diens omgeving staan centraal. Zorgverleners
worden opgeleid om de aanwezige kennis- en begripskloof te overbruggen en een relatie op te
bouwen en te onderhouden met de mens met dementie. De Martha Flora Hippocampus richt
zich op het leren aansluiten bij de steeds weer veranderende belevingswereld van de mens
met dementie.

Nieuw excellentieprogramma van het Graafschap College



Het Graafschap College biedt vanaf dit schooljaar de Martha Flora Hippocampus
leeromgeving aan, waarbinnen studenten specifiek worden opgeleid tot dementiezorgverlener.
Hiermee onderstreept het Graafschap College het belang dat toekomstige zorgverleners goed
voorbereid op de praktijk dienen te zijn. Zij maken immers het verschil in hoe de mens met
dementie omgaat met de dagelijkse verwarring, van troebele herinneringen tot desoriëntatie.
De ervaring leert dat dit juist de momenten zijn waarbij menselijk contact de sleutel vormt. Een
leeromgeving die zowel vanuit de wetenschap als de praktijk is onderbouwd, een uniek en
waardevol excellentieprogramma binnen de zorgopleidingen van het Graafschap College.

Conferentie Langdurige Zorg in de Achterhoek
Tijdens de Dag van de Langdurige Zorg op 12 november verzorgt Het Graafschap College een
miniconferentie voor alle medewerkers in de langdurige zorg in de Achterhoek. De eerste
editie van deze conferentie heeft als thema 'Nog betere zorg voor mensen met dementie'.
Tijdens de avond wordt het unieke zorgconcept en de samenwerking tussen Martha Flora en
het Graafschap College toegelicht door Ineke Pet van de Martha Flora Hippocampus en Theo
Blom, sectordirecteur Zorg & Welzijn.

Martha Flora
http://www.marthaflora.nl/

Graafschap College
https://graafschapcollege.nl/

Dag van de Langdurige Zorg in de Achterhoek
https://graafschapcollege.nl/kalender/dag-van-de-langdurige-zorg-achterhoek/
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"Iemand met dementie ervaart elke dag, elk moment weer anders. Daarom is leren bij
de Hippocampus er op gericht om deelnemers om te leren gaan met het onbekende,
met het niet weten wat de dag zal brengen. Want als we mensen met dementie willen
helpen om hun dagelijkse leven vorm te geven, dan moeten we ook zelf leren om
zekerheden los te laten. En om elke dag opnieuw contact te maken. "
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— Marco Ouwehand, Oprichter en CEO Martha Flora

"Ik ben erg trots op deze samenwerking met Martha Flora en vindt het een verrijking
voor ons excellentieprogramma zorgopleidingen. "
— Theo Blom, Sectordirecteur Graafschap College
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OVER MARTHA FLORA

Martha Flora is een innovatief zorgconcept met een totaal nieuwe benadering van dementiezorg voor mensen met
alzheimer of een andere vorm van dementie. Martha Flora biedt mensen met dementie die niet meer thuis kunnen
wonen de mogelijkheid  om het leven zoals men dat gewend is zoveel mogelijk voort te zetten, rekening houdend
met hun ziekte. 

Een Martha Flora huis bestaat uit privé gedeelten en de Meander, de unieke beschermde samenleving van Martha
Flora. Door de bijna dubbele personele bezetting biedt Martha Flora haar bewoners tweemaal zoveel tijd en
aandacht dan in de reguliere zorg gebruikelijk is. In een Martha Flora huis zijn wonen en zorg gescheiden. De
bewoners betalen huur voor hun zorgappartement en het gebruik van de Meander. Voor het zorggedeelte wordt,
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naast het persoonsgebonden budget (PGB), een eigen bijdrage gevraagd. De mensen achter Martha Flora hebben
tevens de Alzheimer Experience ontwikkeld. Een gratis interactieve film waarmee je kunt ervaren wat het is om
dement te zijn. 

www.alzheimerexperience.nl
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