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NOODZAAK VAN MEER KENNIS EN EXPERTISE VOOR GOEDE ZORG AAN 
MENSEN MET KORSAKOV WORDT GROTER 

ZORGVERLENERS MOETEN ANTWOORD KRIJGEN OP HUN KENNISVRAGEN, 
WAAR DIT ER NIET IS MOET ONDERZOEK ANTWOORD BIEDEN  

KENNIS MET WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING VERSTERKT DE POSITIE EN 
VERTROUWEN VAN ZORGVERLENERS 

KORSAKOVZORG IS HOOG COMPLEX EN VRAAGT MULTIDISCIPLINAIRE 
INZICHTEN, KENNIS EN ONDERZOEK 

ONDERZOEK EN KENNISONTWIKKELING DRAAGT BIJ AAN DUURZAAM LEREN 
EN VERBETEREN VOOR BETERE ZORG EN KWALITEIT VAN LEVEN VAN 
BEWONERS 

IN EEN PERMANENTE CYCLUS VAN VRAGEN STELLEN, KENNIS ONTWIKKELEN, 
LEREN, DOEN EN VERBETEREN  

 

 

 

 

 



Startpunt van 
de 
Kennisagenda 
Korsakov 
MEER ONDERLING SAMENHANGENDE EN STRUCTURELE, 
ONTWIKKELING EN VERSPREIDING VAN KENNIS  

MET OOG OP CONTINUE LEREN EN VERBETEREN VOOR DE STEEDS 
TOENEMENDE COMPLEXERE ZORGVRAAG IN DE KORSAKOV ZORG. 

Kennisvragen vanuit de zorgpraktijk 

 
Sluit aan bij de behoeften van 
cliënten: meer mogelijkheden voor 
participatie en autonomie 

 
Stimuleert en versterkt innovatie 
voor de zorgpraktijk 

 
Draagt bij aan krachtenbundeling 
en samenwerking op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van Korsakov 

 
 



Kennismanagement essentieel voor 
een continue verbeterpraktijk 
◦ Structureel aandacht en inzet 

◦ Betrokkenheid zorgpraktijk en 
cliënten essentieel 

◦ Versterking kennisinfrastructuur 

◦ Voor samenwerking en innovatie in 
de gehele Korsakov keten 

 

 



Kennisagenda Korsakov 

 Gezamenlijke prioritering van kennisvragen voor samenhangende kennisontwikkeling waarmee de 
zorg en behandeling voor mensen met Korsakov kan worden verbeterd door deze wetenschappelijk 
te onderbouwen voor onderwerpen die een hoge urgentie hebben voor zorgprofessionals. 

 

> van dagelijkse praktijk naar onderzoek 

> multidisciplinair in aanpak 

> samenwerken aan implementatie van de agenda 

 



Aanpak 

1. Ophalen van kennishiaten vanuit de praktijk 
- Kennisnetwerkbijeenkomsten (november 2017 en juni 2018) 

- Vragenlijst digitaal verspreid onder leden 

2. Analyse van adviezen en kennishiaten bestaande 
zorgprogramma’s 

3. Onderzoeksvragen lopende praktijkgerichte 
onderzoeken (lijnen) 

4. Kennishiaten vanuit de cliëntenperspectief 

5. Kennishiaten bundelen, ontdubbelen en prioriteren 

6. ICF indeling van kennisvragen 

7. TOP 15 kennisvragen  

8. Presentatie van de Kennisagenda 

9. Visie Zorgkantoren/ zorgverzekeraars op de 
kennisagenda 

10. Implementatie Kennisagenda 

 

 



Toetsing : werkgroep, cliëntenorganisatie 
en zorgkantoren  

❖Hebben we iets over het hoofd gezien 

❖Welke prioriteiten zien cliëntenvertegenwoordiging Zwarte Gat/ MIND 

❖Welke prioriteiten zien de Zorgkantoren en Zorgverzekeraars 

❖Impact op kwaliteit van leven 

❖Urgentie in de dagelijkse praktijkvoering 



Categorisering 
kennisvragen 
volgens ICF model 

 

ICF: International Classification of Functioning, Disability 
and Health  

 De WHO heeft een model ontwikkeld waarmee de activiteiten, de kennis, 
het gedrag en de omgevingsfactoren worden beschreven, die bij cliënten 
verschil kunnen maken.  

 > functioneren van een persoon staat centraal  

 Het kent de volgende elementen:  

 - Functie en structuur 

 - Activiteit 

 - Participatie in de samenleving 

 - Omgevingsfactoren 

 - Persoonlijke factoren 

  
15 kennisvragen zijn evenredig verdeeld over de verschillende elementen 



Stappenplan 
Kennisagenda 
 

1. Inventariseren in de praktijk 

2. Inventariseren uit onderzoek en 
kennisproducten 

3. Kennisvragen vanuit meer 
perspectieven 

4. Ontdubbelen 

5. Prioriteren 

6. Kennisvragen ordenen 

7. 15 onderzoeksvragenKorsakov 

15 onderzoeksvragen 
 

Kennisagenda 
Korsakov  

Functie en 
Structuur 

 

Activiteit 

 

Participatie 

 

Omgeving 

 

Persoonlijk 

 

Implementatie 
vraag: moet bij 
alle onderzoeken 
een plaats krijgen 

20 kennisvragen 
ordenen en indelen 
volgens ICF model 

Gelijke kennisvraag 
in een andere 
vraagstelling 
verwoord 

 

Vanuit verschillende 
invalshoeken gelijke 
vraagstelling 

 

Afgerond onderzoek 
zoveel mogelijk 
eruit gelicht 

 

Prioritering 
kennisvragen 

35 ontdubbelde 
onderzoeksvragen 

Welke kennis is 
nodig om de 
zorg beter te 
maken? 

 

Welke 
praktijkvragen 
zijn er op 
kennisgebied? 

 

Waar is 
onderbouwing 
nodig voor het 
dagelijkse 
handelen? 

75 praktijkvragen 



15 kennisvragen 
over Korsakov 

zorg en 
behandeling 

in beeld 

1. Wat is het effect van een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak op COPD en rookgedrag van mensen met het syndroom van 
Korsakov? 

 
2. Hoe ziet goede vroegsignalering van mentale en motorische problemen bij mensen met het syndroom van Wernicke-Korsakov er uit?  

 
3. Wat is het effect van specialistische dagbesteding voor mensen met het syndroom van Korsakov op hun kwaliteit van leven, hun mate 

van autonomie en de aard- en ernst van hun probleemgedrag? 
 

4. Welke mate is er sprake van wilsonbekwaamheid, apathie, gereduceerde autonomie en gereduceerde kwaliteit van leven bij mensen 
met het syndroom van Korsakov en wat is het effect van gerichte interventies op het verbeteren van deze domeinen? 
 

5. Wat is het effect van verschillende interventies gericht op het verbeteren sociale netwerken, het inlevingsvermogen en het 
emotionele functioneren op de mate van eenzaamheid, sociaal probleemgedrag, empathisch vermogen en zingeving van mensen met 
het syndroom van Korsakov? 

 
6. Wat zijn de stoornissen en beperkingen in het executief functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov? Wat zijn de 

gevolgen van deze stoornissen en beperkingen voor de kwaliteit van leven? Wat is het effect van verschillende interventies gericht op 
het verbeteren van het executieve functioneren op deze functies en het dagelijks functioneren? 
 

7. Wat is het effect van cognitieve revalidatie van het geheugen en het inzetten van residuele functies op de getrainde cognitieve 
functies, de stemming en het emotionele functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov? 

 
8. Wat is het effect van behandeling middels gecoördineerde beweging en dans op de door het syndroom van Korsakov verminderde 

empathische vermogens en sociale gedragingen bij mensen met het syndroom van Korsakov? 
  

9. Wat is het effect van de empathisch directieve benadering op de kwaliteit van leven, de mate van autonomie en de aard- en ernst van 
het probleemgedrag van mensen met het syndroom van Korsakov? 

 
10. Wat is het effect van verschillende woonvormen en leefmilieus op de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van 

Korsakov? 
 

11. Wat is het effect van de inzet van specialistische zorgtechnologie ontwikkeld voor mensen met het syndroom van Korsakov op het 
lerend vermogen, de zelfredzaamheid en de familiebetrokkenheid? 
 

12. Welke zorginhoudelijke en verpleegkundige kenmerken hebben mensen met het syndroom van Korsakov? Wat is het effect van 
verpleegkundige interventies op deze kenmerken? 

 
13. Wat is het effect van de inzet van dynamische lichttherapie bij mensen met het syndroom van Korsakov op de aard- en ernst van het 

probleemgedrag, de zorglast en tevredenheid van de zorgprofessionals? 
 

14. Hoe kan de diagnostiek van mensen met het syndroom van Korsakov worden verbeterd, gericht op behandeluitkomsten en 
indicatiestelling, waarbij Korsakov specifieke uitkomstmaten ten aanzien van de tevredenheid en kwaliteit van leven toegepast 
worden? 

 
15. Wat is het effect van approach/avoidance-training op de alcoholzucht en alcoholbias van mensen met het syndroom van Korsakov? 

 
 
 



wetenschap, praktijk en ervaring verbinden:  
Database Bewezen Interventies 
Langdurige Zorg Vilans 

.  

Zorg onderbouwen door wetenschap, praktijk 
en ervaring met elkaar te verbinden 

 

Met dank aan dr. Yvonne Rensen – Vincent 
van Gogh GGZ en Marga ten Wolde – 
Korsakov Kenniscentrum. 

Foutloos Leren bij Korsakov opgenomen in 

Database Bewezen Interventies Vilans! 



Overhandiging 
Kennisagenda  
Korsakov 
 


