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Dementiezorg in een herkenbare omgeving
Op dit moment zijn er 11 zorgcomplexen onder de naam
Martha Flora, een particulier initiatief in de dementiezorg.
Een uniek zorgconcept voor mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie. De warme inrichting is afgestemd
op de bewoners en biedt hen een geborgen en herkenbare
omgeving.
Hart van iedere vestiging is de Meander met alle gemeenschappelijke ruimtes, die zichtbaar met elkaar verbonden zijn.
Bewoners stappen vanuit hun appartement zo de Meander in.
Hospitality en een goede zorg zijn uitgangspunten van
Martha Flora. Daarom werkt Martha Flora graag met een team
van medewerkers met een diverse achtergrond en ervaring,
bijvoorbeeld horeca, onderwijs of welzijn. In tegenstelling tot
veel andere zorginstellingen hebben de bewoners veel keuzevrijheid in de dagbesteding. Zo kan bijvoorbeeld ontbijt, lunch
en diner in het eigen appartement genuttigd worden of in de
eetkeuken in de Meander.
Combinatie van antiek en nieuw meubilair
Saskia Daalmans van VDK Projecten zorgt in samenwerking
met architecte en antiquair Odette Welvaars voor een stijlvolle
en warme inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van
ieder complex. De combinatie van antiek en nieuw meubilair
sluit goed aan bij de belevingswereld van de bewoners, zonder dat de ruimtes oubollig overkomen. Hutten leverde de op
maat gemaakte tafels voor iedere vestiging, evenals de eetkamerstoelen met op het ontwerp aangepaste kleur en stoffering.

Fotografie: Hans Makkink

Prettig samenwerken
Midden in het dorp is in het voorjaar van
2017 Martha Flora Bavel geopend. Ook
hier leverde Hutten een deel van het meubilair, afgestemd op het interieurontwerp van
deze vestiging. Saskia Daalmans vindt het
iedere keer prettig samenwerken: “Hutten
houdt zich altijd aan zijn woord. Ik ben voor
hen een relatief ‘kleine speler’, maar dat gevoel geven ze me nooit.”
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