
Achtergrond 
De verzorging en begeleiding van mensen met het 
syndroom van Korsakov die op een gespecialiseerde 
verpleeghuisafdeling verblijven kan stressvol zijn ten 
gevolge van neuropsychiatrische symptomen (NPS). 
Echter, er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de 
prevalentie van NPS bij deze groep mensen.  
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Kenmerken van de studiegroep  
Leeftijd (jaren)            63 
Geslacht (man)            78% 
Gebruik van psychofarmaca (≥1)               67% 
Opnameduur (jaren)           6.5 
Cognitief functioneren (0-6)           2.7 
NPI-Q (totale ernst score) (0-36)           8.7 
NPI-D (totale zorglast score) (0-60)         6.0 

Methode 
Dit cross-sectioneel, observationeel onderzoek is uitgevoerd bij 9 gespecialiseerde verpleeghuisafdelingen  
in Nederland. De inclusiecriteria waren: diagnose syndroom van Korsakov of een andere alcohol-gerelateerde 
cognitieve aandoening én een verblijf van tenminste 3 maanden op een gespecialiseerde verpleeghuis-
afdeling. De NPS zijn uitgevraagd met de Neuropsychiatrische Vragenlijst-Questionnaire (NPI-Q) en de 
Neuropsychiatrische Vragenlijst-Emotionele belasting (NPI-D). Het cognitief functioneren is gemeten met de 
Cognitive Performance Scale (CPS). 

Conclusie  
NPS komen zeer frequent en gelijktijdig voor. De ernst en zorglast van NPS zijn laag. Prikkelbaarheid/labiliteit, 
agitatie/agressie en ontremd gedrag komen het meeste voor, zijn relatief het meest ernstig en veroorzaken de 
meeste zorglast. 
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Figuur 3. Aantal deelnemers met ernstige en meest 
stressvolle NPS (%) 

Figuur 1. Prevalentie van NPS (%) 

Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van 
de prevalentie, ernst en zorglast van NPS bij 
mensen met het syndroom van Korsakov die op 
een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling 
verblijven. 

Figuur 2. Aantal deelnemers met NPS (%) 
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Aantal neuropsychiatrische symptomen per deelnemer 
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Resultaten 
Figuren 1, 2 en 3 geven de scores van de NPI weer. 


