
Martha Flora en Wilgaerden openen in Hoorn beschermde
omgeving voor ouderen met dementie
Nieuw Martha Flora huis opent in april 2015

14 JANUARI 2015, AMSTERDAM / HOORN

SAMENVATTING

Marco Ouwehand, oprichter van Martha Flora, en Iris van Bennekom, directeur van
Wilgaerden, hebben de papieren getekend waarmee de joint venture tussen beide partijen
bezegeld is. De Hoornse vestiging van Martha Flora is met het nieuwe
samenwerkingsverband een feit. In april 2015 opent het Martha Flora huis haar deuren in het
voormalige zorghotel Villa Wilgaerden aan de Koepoortsweg 73 in Hoorn. Dit prachtige pand
met schitterende tuin, is na Den Haag, Gouda en Lochem alweer de vierde vestiging.

In totaal is er plaats voor 12 bewoners met dementie. Martha Flora biedt de beste zorg voor
oudere mensen met dementie, als thuis wonen niet meer gaat. Elke bewoner krijgt
daadwerkelijk persoonlijke aandacht en de familie hoort er helemaal bij. Ervaren, streng
geselecteerde en kundige medewerkers geven professionele en liefdevolle zorg. Martha Flora
leidt ze op en coacht ze voortdurend. Haar medewerkers hebben echt de tijd, de ruimte en de
kennis om een zo goed mogelijke relatie met de bewoners en hun dierbaren aan te gaan. Zij
zijn de sleutel tot de allerbeste zorg. De beschermde samenleving van Martha Flora in Hoorn
biedt de bewoners naast een eigen comfortabele plek, de keuze uit uiteenlopende
gemeenschappelijke ruimten, met een verschillende sfeer en een verschillende prikkelaanbod.

CITATEN

"Goede zorg is iets tussen mensen onderling en het aangaan van relaties. Dat is voor
gezonde mensen al lastig en voor mensen met dementie nog vele malen moeilijker. Wij
concentreren ons op het welzijnsaspect van zorg. Wij bieden geen glossy zorgcomplex
met vijf sterren, maar vooral persoonlijke aandacht, met speciaal opgeleide
medewerkers en bijna twee keer zoveel mensen in dienst dan in de reguliere
verpleegzorg. "
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— Marco Ouwehand, Oprichter Martha Flora
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OVER MARTHA FLORA

Martha Flora biedt de dementiezorg die u zoekt. Mensen met dementie die niet meer thuis kunnen wonen krijgen in
de particuliere verpleeghuizen de mogelijkheid om het leven zoals men dat gewend is zoveel mogelijk voort te
zetten. 

In 2004 is de eigenzinnige Martha Flora gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer. Ze maakte zich zorgen over
een demente toekomst in een verpleeghuis. Haar zoon Marco Ouwehand besloot voor haar een ‘droomhuis met
houvast’ te ontwikkelen, een plek waaraan hij zijn moeder met een gerust hart kon toevertrouwen. Dit bijzondere
zorgconcept is verwezenlijkt in de vorm van verscheidene Martha Flora Huizen.

Een Martha Flora Huis bestaat uit privé woongedeelten en de Meander, een samenleving waarin bewoners gebruik
kunnen maken van een bibliotheek, huiskamer, eetkeuken, tuinkamer, atelier en tuin. Ook is er volop vrijheid om
familie te ontvangen of juist te genieten van de geboden privacy. Door de ruime personele bezetting biedt Martha
Flora haar bewoners meer tijd en aandacht dan in de reguliere zorg gebruikelijk is. Samen vormt dit een
beschermde woonomgeving met de allerbeste zorg. Er zijn Martha Flora Huizen in Den Haag, Gouda en Lochem.
Het verpleeghuis in Hoorn wordt april 2015 verwacht.

Martha Flora heeft daarnaast de exclusieve samenwerking met Silviahemmet om opleidingen in de dementiezorg in
Nederland aan te bieden. Ook ontwikkelde Martha Flora een Power Course Dementie, waarin alle aspecten van
Alzheimer belicht worden middels een e-learning programma.

OVER WILGAERDEN

Comfortabel en plezierig ouder worden, dat gunnen we iedereen. Ook als het (tijdelijk) op eigen kracht niet meer
gaat.

We willen met uitstekende ouderenzorg een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in West-
Friesland. Met zorg op maat, uitgaande van de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt én in goede
samenwerking met alle betrokken partijen.

We zetten alles op alles om mensen te ondersteunen in het zo comfortabel en plezierig mogelijk ouder worden.
Waar mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving, maar als dat (tijdelijk) niet meer lukt in een nieuw thuis op een
van onze locaties in de buurt.

Wij leveren maatwerk en doen dat met respect, openheid, in leren van elkaar en vooral met trots.

Wilgaerden, voor uitstekende ouderenzorg!
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