
Martha Flora en CZ te gast bij koningin Silvia van Zweden
Martha Flora sluit exclusieve samenwerkingsovereenkomst met
Silviahemmet voor opleidingen in de dementiezorg in Nederland
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Samenvatting Zorgorganisatie Martha Flora en Stichting Silviahemmet hebben
onlangs een belangrijke en exclusieve samenwerkingsovereenkomst
gesloten, waarbij Martha Flora de Zweedse opleidingen van
Silviahemmet op het gebied van dementiezorg gaat aanbieden in
Nederland. Om de samenwerking te bekrachtigen waren initiatiefnemer
van Martha Flora Marco Ouwehand, bestuursvoorzitter van
zorgverzekeraar CZ Wim van der Meeren en lid Raad van Bestuur van
CbusineZ Joep de Groot gisteren te gast bij koningin Silvia van
Zweden, oprichtster van Silviahemmet.

Details Stichting Silviahemmet werd in 1996 opgericht door koningin Silvia van
Zweden om de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren, de familie te
ondersteunen en zorgmedewerkers te trainen. Daarnaast ondersteunt de
stichting klinisch onderzoek op het gebied van dementie.

Het opleidingsportfolio van Silviahemmet onderscheidt zich enerzijds door de
patiëntgerichte filosofie en anderzijds doordat de opleidingen grotendeels web-
based zijn. Dat is een belangrijk aspect voor de dementiezorg in Nederland,
omdat dit een enorme besparing op de verletkosten oplevert. Martha Flora zal
de opleidingen van Silviahemmet in Nederland aanbieden aan zowel
professionals als mantelzorgers. CbusineZ, de innovatiemaatschappij van CZ,
participeert in Martha Flora.

Citaten “Wij voelen een groot verwantschap met Silviahemmet en delen hun visie
op de zorg voor mensen met dementie. Ik ben er trots op hun
gedachtengoed in Nederland te mogen vertegenwoordigen. Het was
bijzonder om koningin Silvia te ontmoeten, die met haar persoonlijke
betrokkenheid een grote rol speelt in het verbeteren van de
dementiezorg, zowel in Zweden als daarbuiten.” 
— Marco Ouwehand, initiatiefnemer Martha Flora

"Goede zorg voor deze kwetsbare groep is van groot belang. Daarom
leveren wij graag een bijdrage aan innovatie van de dementiezorg in
Nederland." 
— Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ
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Over Martha Flora

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 Florahuis bestaat
uit privé-woongedeelten en de gedeelde Meander. Door de dubbele
personele bezetting biedt Martha Flora haar bewoners tweemaal zoveel tijd
en aandacht dan in de reguliere zorg gebruikelijk is. In een Martha Florahuis
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. Martha Flora werkt samen met de reguliere zorginstellingen
Vierstroom, Bronovo Nebo en Vivre die het zorgconcept omarmen als ‘beste
practice’ voor de dementiezorg in hun regio. Martha Flora is sinds kort ook
de exclusieve Nederlandse samenwerkingspartner van Silviahemmet, een
organisatie die specialistische opleidingen voor ouderenzorg en dementie
aanbiedt.
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