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Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt door een tekort aan thiamine 

(=vitamine B1) en komt voornamelijk voor bij alcoholisten. Deze aandoening wordt 

gekenmerkt door ernstige cognitieve stoornissen. Zowel het lange termijn geheugen 

als de uitvoerende functies (plannen en reguleren van gedrag) zijn gestoord en dit gaat 

vaak gepaard met het vertellen van fantasieverhalen. In Nederland bestaat er een lange 

traditie van verpleeghuiszorg voor mensen met ernstige vormen van het syndroom van 

Korsakov. Verzorgenden die in deze verpleeghuizen werken ervaren in de dagelijkse 

praktijk dat bewoners met het syndroom van Korsakov diverse gedragssymptomen 

vertonen en een verminderd zelfinzicht hebben in het vermogen om praktische taken 

uit te voeren. De klinische presentatie van het syndroom van Korsakov is daarmee 

een uitdaging voor de vaardigheden en capaciteiten van verzorgenden. De langdurige 

zorg voor deze groep bewoners is echter vooral gebaseerd op jarenlange ervaring. 

Bovendien zijn de kenmerken van deze groep bewoners en hun functioneren nauwelijks 

wetenschappelijk onderzocht en beschreven. Daarom was het doel van dit onderzoek 

om een beter inzicht te krijgen in de langdurige zorg voor mensen met het syndroom 

van Korsakov met specifieke aandacht voor gedragssymptomen en het zelfinzicht 

in praktische vaardigheden. We hebben een dossieronderzoek uitgevoerd naar de 

kenmerken, bijkomende aandoeningen en het gebruik van psychofarmaca bij mensen 

met het syndroom van Korsakov die in verpleeghuizen verblijven. Vervolgens hebben 

we de literatuur grondig onderzocht naar wat er al bekend is over het vóórkomen van 

gedragssymptomen bij mensen met het syndroom van Korsakov. Daarna hebben we 

een onderzoek uitgevoerd bij verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov 

dat zich richtte op: 1) het vóórkomen en de ernst van gedragssymptomen en de 

belasting die de verzorgenden ervaren door deze symptomen; en 2) de mate van 

zelfinzicht in het vermogen om praktische taken uit te voeren en de samenhang 

met gedragssymptomen. Tot slot hebben we de opvattingen van verzorgenden over 

goede zorg voor verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov onderzocht. 

We vatten de resultaten van deze onderzoeken samen in de volgende hoofdstukken.

Omdat er geen algemeen aanvaarde definitie is voor het syndroom van Korsakov en 

er geen internationaal geaccepteerd criteria zijn, wordt in dit proefschrift de term het 

syndroom van Korsakov als overkoepelende term gebruikt om zowel het syndroom 

van Korsakov als andere alcohol-gerelateerde cognitieve aandoeningen aan te duiden.
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Hoofdstuk 2: Kenmerken, bijkomende aandoeningen en het gebruik van 
psychofarmaca bij mensen met het syndroom van Korsakov die in verpleeghuizen 
verblijven
De dossiers van 556 mensen met het syndroom van Korsakov die in tien gespecialiseerde 

verpleeghuizen verbleven werden onderzocht. De meerderheid van de bewoners was man 

(75%) en de meeste bewoners waren gescheiden, alleenstaand of weduwe (88%). De 

gemiddelde leeftijd bij opname in het verpleeghuis was 57 jaar en de gemiddelde verblijfsduur 

was 6 jaar. Deze bevindingen tonen aan dat verpleeghuisbewoners met het syndroom van 

Korsakov andere kenmerken hebben dan de algehele groep van verpleeghuisbewoners: ze 

zijn veel jonger, vaker man en verblijven langer in het verpleeghuis. Verder bleek dat, naast 

het syndroom van Korsakov, ook andere - lichamelijke en psychiatrische - aandoeningen 

veel voorkwamen. Een andere opmerkelijke bevinding was dat psychofarmaca vaak 

werden voorgeschreven; bij 71% van de bewoners. Met name antipsychotica werden zeer 

vaak voorgeschreven, namelijk bij bijna de helft van de bewoners (48%). Psychofarmaca 

werden in het ene verpleeghuis veel vaker voorgeschreven dan in het andere. Deze 

hoge percentages kunnen maar gedeeltelijk worden verklaard door het voorkomen van 

psychiatrische aandoeningen. We veronderstellen daarom dat deze medicijnen vaak worden 

voorgeschreven voor een reden waarvoor het middel niet is bedoeld, zoals bijvoorbeeld voor 

de behandeling van onbegrepen gedrag, ook wel ‘probleemgedrag’ genoemd.

Hoofdstuk 3: Het vóórkomen en de ernst van gedragssymptomen bij mensen 
met het syndroom van Korsakov: wat is al bekend?
Een uitgebreid onderzoek van de literatuur toonde aan dat de studies die tot nu toe 

zijn uitgevoerd om gedragssymptomen bij mensen met het syndroom van Korsakov te 

onderzoeken, van matige kwaliteit bleken. Deze studies lieten zien dat gedragssymptomen 

vaak voorkomen bij mensen met het syndroom van Korsakov. Depressieve symptomen en 

stoornissen, en agitatie en agressie kwamen het meeste voor. Hoewel gedragssymptomen 

vaak voorkwamen, bleken zij meestal niet ernstig. Apathie was het meest ernstig. Zoals 

eerder vermeld moeten we deze resultaten vanwege de lage kwaliteit en de grote 

verschillen tussen de studies in bijvoorbeeld hun aanpak met voorzichtigheid interpreteren.

Hoofdstuk 4: Het vóórkomen en de ernst van gedragssymptomen bij mensen met 
het syndroom van Korsakov die in verpleeghuizen verblijven en de belasting die 
verzorgenden ervaren door deze symptomen
In een groot dwarsdoorsnede-onderzoek werden gestructureerde interviews gehouden 

met de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) of Begeleider (EVB). Daarbij werd gedrag 

onderzocht met behulp van een meetinstrument dat vraagt naar de aanwezigheid, de ernst 

en de belasting voor de verzorgende van twaalf gedragssymptomen. In totaal verzamelden 

we gegevens van 281 deelnemers uit negen verpleeghuizen die gespecialiseerde zorg aan 
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mensen met het syndroom van Korsakov verlenen. Bijna alle bewoners (96%) hadden 

ten minste één gedragssymptoom en bijna de helft van de bewoners (46%) had vijf of 

meer symptomen. Prikkelbaarheid/labiliteit (68%), agitatie/agressie (59%) en ontremming 

(53%) kwamen het vaakst voor, terwijl hallucinaties (9%) relatief zeldzaam waren. Wanen 

(32%) kwamen opvallend vaker voor dan hallucinaties. Onze hypothese is dat dit deels 

komt door een verstoord besef van de realiteit. Ondanks dat gedragssymptomen vaak 

voorkwamen, bleken de symptomen gemiddeld niet ernstig te zijn. Bij de helft van de 

bewoners (49%) was één gedragssymptoom wel ernstig. Verder ervaarden verzorgenden 

gemiddeld weinig belasting van de gedragssymptomen. Slechts een klein percentage 

van de bewoners (11%) had ten minste één symptoom dat door de verzorgenden als 

belastend werd ervaren. De meest voorkomende gedragssymptomen hadden ook de 

meeste impact op zowel de bewoner als de zorgverlener. Enkele belangrijke verklaringen 

voor de lage impact op zowel de bewoner als de verzorgende kunnen zijn dat alle 

deelnemers in dit onderzoek in gespecialiseerde verpleeghuizen verbleven waar de zorg 

goed is afgestemd op hun specifieke behoeften en dat verzorgenden gewend zijn om 

om te gaan met probleemgedrag.

Hoofdstuk 5: De mate van zelfinzicht in het vermogen om praktische taken uit te 
voeren en de samenhang met gedragssymptomen bij mensen met het syndroom 
van Korsakov die in verpleeghuizen verblijven
De gegevens werden verkregen uit hetzelfde onderzoek dat beschreven wordt in 

hoofdstuk 4. Het zelfinzicht werd gemeten met een meetinstrument dat vraagt naar 

de praktische vaardigheden van het dagelijks leven. De vragen worden zowel door de 

bewoner zelf als door de verzorgende beantwoord. De score van de bewoner werd 

vergeleken met de score van de verzorgende. Het verschil tussen deze twee scores 

geeft aan in welke mate het zelfinzicht van de bewoner in het vermogen om praktische 

taken uit te voeren verstoord is. Uit dit onderzoek bleek dat veel bewoners met het 

syndroom van Korsakov (71%) hun vermogen om praktische taken uit te kunnen voeren 

overschatten. Het zelfinzicht was het meest verstoord voor cognitieve taken en het minst 

verstoord voor emotionele taken. Gemiddeld was het zelfinzicht matig gestoord. De 

taken ‘zelf de geldzaken regelen’, ‘dagelijkse activiteiten indelen’ en ‘persoonlijke hygiëne 

in acht nemen’ werden het vaakst overschat. Verder vonden we dat mensen met een 

matig verstoord zelfinzicht apathischer waren dan mensen met geen of mild gestoord 

zelfinzicht. Voor wat betreft andere gedragssymptomen vonden we geen verschil in ernst 

tussen mensen met een beter zelfinzicht en mensen met een slechter zelfinzicht. Deze 

resultaten bevestigen eerdere beschrijvingen en klinische ervaringen dat het zelfinzicht 

in het vermogen om praktische vaardigheden uit te voeren is verminderd bij veel mensen 

met het syndroom van Korsakov. Het is belangrijk dat verzorgenden goed inzicht hebben 

in de mate van zelfinzicht van de bewoner.
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Hoofdstuk 6: Opvattingen van verzorgenden over goede zorg voor mensen met 
het syndroom van Korsakov die in verpleeghuizen verblijven
In een kwalitatief onderzoek interviewden we twaalf verzorgenden die op gespecialiseerde 

verpleeghuisafdelingen voor mensen met het syndroom van Korsakov werken. We vonden 

drie opvattingen over wat goede zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov inhoudt: 

1) samen het dagelijks leven doen; 2) standvastig zijn; en 3) respectvol bejegenen. Deze 

opvattingen omvatten de manier waarop verzorgenden zorgontvankelijkheid proberen te 

realiseren, aangezien de grote uitdaging in de zorg voor mensen met het syndroom van 

Korsakov is om die zorgontvankelijkheid te bewerkstelligen. De eerste opvatting houdt 

in dat de verzorgende het als zijn/haar belangrijkste taak beschouwt de bewoner een 

zo goed mogelijk leven te geven. De verzorgende met deze opvatting vindt dat hij/zij de 

bewoner bij alle facetten van het dagelijkse leven moet helpen. Het is belangrijker dat 

iets lukt, dan dat het de bewoner zelf lukt. In de tweede opvatting betekent goede zorg 

vooral dat je als verzorgende consequent bent in het begrenzen van ontoelaatbaar gedrag 

(zoals zelfverwaarlozing, agressie en seksueel ontremd gedrag). Standvastig optreden 

geeft veiligheid en structuur, en helpt patronen doen inslijten. De verzorgende met deze 

opvatting houdt afstand tot de bewoner. In de derde opvatting over goede zorg staat op 

de voorgrond dat je als verzorgende de bewoner serieus neemt en hem zoveel mogelijk 

behandelt zoals je zelf behandeld zou willen worden. De verzorgende met deze opvatting 

streeft naar gelijkwaardigheid in de relatie met de bewoner en probeert het gedrag van 

de bewoner te begrijpen. De opvattingen weerspiegelen fundamenteel verschillende 

visies op twee belangrijke thema’s: 1) de zorgrelatie (balans tussen afstand en nabijheid, 

mate van gelijkwaardigheid); en 2) de autonomie van de bewoner (eigen regie versus 

ingrijpen). De gevonden opvattingen kunnen verzorgenden helpen om inzicht te krijgen 

in hun eigen visie op goede zorg en hun handelingswijze, en om daarop te reflecteren.

Hoofdstuk 7: Discussie en conclusies
In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de bevindingen van dit onderzoek. Tevens 

worden enkele methodologische aspecten besproken, doen we aanbevelingen voor 

verder onderzoek en geven we aan wat de klinische praktijk met de bevindingen kan. De 

belangrijkste conclusies zijn: 1) de groep mensen met het syndroom van Korsakov die in het 

verpleeghuis verblijft heeft andere kenmerken dan “de gemiddelde verpleeghuisbewoner”. 

Dit vraagt passende en specialistische verpleeghuiszorg voor deze groep bewoners; 2) 

psychofarmaca worden veel voorgeschreven. Met name antipsychotica worden zeer vaak 

voorgeschreven. We vermoeden dat deze medicijnen vaak worden voorgeschreven om 

probleemgedrag te behandelen. Gezien deze bevindingen bevelen wij een gestructureerde, 

multidisciplinaire aanpak aan voor de behandeling van probleemgedrag en het passend 

voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met het syndroom van Korsakov; 3) veel 

verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov overschatten hun vermogen om 
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praktische taken uit te voeren. Om te voorkomen dat deze mensen worden overvraagd, 

is het belangrijk dat verzorgenden de mate van zelfinzicht bij deze groep bewoners goed 

herkennen en regelmatig evalueren; en 4) verzorgenden hebben verschillende visies op 

wat goede zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov inhoudt en proberen 

op verschillende wijze zorgontvankelijkheid te bewerkstelligen. Intervisie en moreel 

beraad kunnen helpen om met elkaar het gesprek aan te gaan, zodat verzorgenden 

zich meer bewust worden van hun eigen opvatting over goede zorg en hun eigen 

handelingswijze. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of verzorgenden daardoor in hun 

functioneren worden versterkt. Verder bevelen we aan om nader onderzoek te verrichten 

naar: 1) de implementatie en evaluatie van een zorgprogramma voor de behandeling 

van probleemgedrag; 2) passend psychofarmacagebruik; 3) het concept ‘zelfinzicht’, 

de meetmethode van zelfinzicht en (psychosociale) interventies bij het omgaan met 

verminderd zelfinzicht bij mensen met het syndroom van Korsakov.

Dit proefschrift geeft voor het eerst een goede beschrijving van de kenmerken en zorg 

voor verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov. De bevindingen kunnen een 

startpunt zijn voor verder onderzoek naar de langdurige zorg voor deze groep bewoners 

en voor de ontwikkeling van een zorgprogramma dat gebaseerd is op de best beschikbare 

kennis. Dit kan verzorgenden helpen om beter tegemoet te komen aan de complexe 

behoeften van deze bewoners en uiteindelijk de kwaliteit van zorg verbeteren.


