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15 JANUARI 2016, MAASTRICHT

SAMENVATTING

Nog geen half jaar na de opening overstijgt de vraag het aanbod van de pop-up locatie van Martha

Flora in Maastricht. Het huis aan de Sint Pietersstraat vulde kort na de opening alle studio's op de

begane grond van de Molenhof en de wachtlijst groeit. De pop-up locatie breidt derhalve uit met nog

eens negen bewonersplaatsen. Hiervoor verbouwt Martha Flora de eerste verdieping tot negen

studio’s en een Meander. De eerste verdieping wordt op 1 februari in gebruik genomen.

De begane grond van het verouderde zorgcentrum Molenhof is afgelopen zomer getransformeerd
tot een pop-up locatie van Martha Flora, waar reeds negen studio's in gebruik zijn genomen. Nu is de
eerste verdieping van het pand aan de beurt, waar nog eens negen studio's ingericht worden
conform de Martha Flora standaard. In totaal biedt de beschermde leefomgeving voor mensen met
dementie nu ruimte voor 18 bewoners. Met creatieve ingrepen is de verdieping aangepast tot een
Martha Flora huis, waar de bewoners middenin het centrum van Maastricht genieten van het unieke
zorgconcept.

De beschermde leefomgeving van een Martha Flora huis biedt de bewoners – naast een eigen
comfortabele studio – de Meander, uiteenlopende gemeenschappelijke ruimten met een
verschillende sfeer en prikkelaanbod. Martha Flora heeft de ambitie om de beste zorg voor mensen
met dementie te bieden wanneer zij niet meer thuis kunnen wonen.

Definitieve locatie
De pop-up locatie is een tijdelijke locatie in de aanloop naar de definitieve locatie van Martha Flora in
Maastricht in het Calvarieklooster aan de Calvariestraat.

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

Martha Florapressroom

http://marthaflora.maussen.com/
http://marthaflora.maussen.com/
http://www.alzheimerexperience.nl/

