
Achtergrond 
Het syndroom van Korsakov (KS) is een chronische hersenbeschadiging als gevolg van een langdurig tekort 

aan vitamine B1. Naast psychiatrische problemen hebben KS cliënten vaak ook somatische problemen, zoals 

COPD. Verpleeghuis Markenhof van Atlant biedt plaats aan 138 KS cliënten; 90% van deze cliënten rookt en 

de prevalentie van COPD wordt geschat op 23-30%. Tot nu toe wordt de zorg en behandeling van COPD 

binnen Atlant nog niet multidisciplinair aangepakt. 
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Resultaten 
De werkgroep Diagnose en Behandeling heeft een 

multidisciplinair COPD protocol en een longaanvalplan 

ontwikkeld (figuur 2). Op het thema Bewegen en 

Gezonde voeding is een Bio Impedantie Analyse (BIA) 

protocol geschreven. Binnen de werkgroep Bewegen 

wordt kleinschalig praktijkonderzoek gedaan naar een 

passend beweegaanbod voor KS cliënten met COPD 

GOLD 1. Voor het thema Roken is eveneens een 

praktijkonderzoek gestart; in dit onderzoek wordt 

gekeken naar de kennis, vaardigheden en rol van 

zorgmedewerkers ten aanzien van roken (figuur 2).  

Methode 
Naast een centrale projectgroep zijn 4 werkgroepen 

ingericht: Diagnose en Behandeling, Roken, 

Bewegen en Gezonde voeding (figuur 1). Iedere 

werkgroep bestaat (afhankelijk van het onderwerp) 

uit een vertegenwoordiging van de zorg, 

fysiotherapie, ergotherapie, activiteitenbegeleiding 

en diëtetiek, en een praktijkverpleegkundige, 

specialist ouderengeneeskunde en Arbocoördinator. 

In 2017 heeft iedere werkgroep de huidige situatie 

over hun onderwerp in kaart gebracht, een plan van 

aanpak geschreven en een eerste product 

ontwikkeld. 

Conclusie  
Binnen de projectperiode zijn tot nu toe een aantal producten ontwikkeld wat de directe zorg en behandeling van 

KS cliënten al positief heeft beïnvloed. De wijze waarop aan dit project invulling is gegeven, lijkt een 

multidisciplinaire benadering van COPD bij onze doelgroep te bevorderen. 
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Figuur 2.  Producten uit de werkgroepen  

Figuur 1. Werkgroepen en onderzoeksthema’s  
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Doelstelling 
Doel van dit multidisciplinaire project is het verbeteren van de zorg en behandeling van COPD, het verminderen 

van de klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven van KS cliënten met COPD. 
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