
Samenvatting
Achtergrond Mensen met het syndroom van Korsakov lopen in het dagelijks leven tegen verschillende
problemen aan. Ze hebben vaak moeite met plannen, hun dag invullen, hun eigen gedrag veranderen, etc.
Deze problemen noemen we ook wel executieve functiestoornissen. Uit eerder onderzoek weten we al dat
deze problemen er zijn, maar verder weten we er weinig van. In dit onderzoek willen we meer de diepte in,
door te kijken naar drie kerncomponenten van executieve functiestoornissen, namelijk (1) schakelen, (2)
informatie vasthouden en (3) afremmen. Welk kerncomponent is het meest aangedaan?

Methode 36 patiënten met het syndroom van Korsakov en 30 gezonde volwassenen hebben deelgenomen
aan een neuropsychologisch onderzoek. In dit onderzoek zijn de drie kerncomponenten van executieve
functies gemeten door middel van zes taken, twee taken voor elk kerncomponent.

Resultaten Door de scores van de patiënten op deze taken te vergelijken met die van gezonde volwassenen
bleek dat de kerncomponenten ‘schakelen’ en ‘informatie vasthouden’ het meest aangedaan waren bij de
patiënten. Er was geen verschil tussen patiënten en gezonde volwassenen wat betreft de scores op
‘afremmen’.

Conclusie Het feit dat mensen met het syndroom van Korsakov problemen hebben met het plannen en
organiseren van hun eigen dag, komt dus vooral omdat ze moeite hebben met de hersenfunctie die ons in
staat stelt om snel te schakelen tussen verschillende handelingen en omdat ze moeite hebben om informatie
vast te houden. Dit maakt het voor hen erg lastig om vooruit te plannen, verschillende dingen tegelijk doen en
hun eigen dag in te vullen. Dit onderzoek kan gezien worden als een eerste stap om deze executieve
functiestoornissen beter te kunnen begrijpen. Vervolgonderzoek is nodig om te onderzoeken wat dit betekent
voor het dagelijks functioneren van patiënten met het syndroom van Korsakov. De resultaten onderstrepen
dat executieve functieproblemen een belangrijk kenmerk is van het syndroom van Korsakov, en meer
aandacht verdienen in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk.
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Belangrijke begrippen
Syndroom van Korsakov Een hersenaandoening als gevolg van een tekort aan vitamine B1, meestal 

het gevolg van ernstig alcoholmisbruik.
Executieve functies Vaardigheden waarbij er geen gebruik gemaakt kan worden van 

automatisch handelen. Denk bijvoorbeeld aan plannen en organiseren, 
flexibel zijn, je gedrag afremmen of aanpassen. 

Schakelen De vaardigheid om te kunnen schakelen tussen handelingen, gedachten, 
opdrachten. Als mensen goed kunnen schakelen, dan kunnen ze flexibel 
zijn.

Informatie vasthouden De vaardigheid om informatie voor korte tijd in je geheugen te houden en 
daar ook iets mee doen zoals rekenen of redeneren. 

Afremmen De vaardigheid om jezelf af te remmen als dat nodig is. 


