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Speciaal voor mensen  
met Korsakov 
Als u het syndroom van Korsakov heeft, 
is het leven zwaar geweest. En vaak 
nog steeds. Alcohol en verwaarlozing 
hebben ernstige gevolgen. Wij kennen 
uw ziekte. 
Wij werken al sinds 1966 voor mensen met Korsakov. Wij 
geven zorg en begeleiding op basis van uw individuele 
mogelijkheden    en wensen. Al uw vragen kunt u ons stellen. 
Wij luisteren en hebben veel antwoorden.

 ‘Ik moet op mijn manier met Korsakov leven. Ik schopte tegen 
alles aan. Ik had geen contact meer, met niemand. Bij Atlant 
maakt dat niet uit. Ik heb hier een rustige omgeving en kan  
gewoon mezelf zijn. Speciaal voor mij is er begeleiding die bij 
me past. Niet teveel, maar ook niet te weinig. Ik heb voor het 
eerst in jaren het gevoel dat ik weer verder kom. Dit wil ik  
volhouden.’ 

Ieder mens is uniek
w o n e n  m e t  d a g r i t m e
 ‘Het is helemaal misgegaan met mijn leven. Drank maakte alles stuk. Ik ben 
iedereen kwijt. Ik weet niet eens meer hoe. En nu zit ik hier. Maar gek genoeg: 
hier ben ik gelukkig. Ik raak gauw de draad kwijt als ik drukte om me heen heb. 
Ik vergeet constant de helft. Dat is niet handig. Hier is het lekker rustig en heb 
ik mijn vaste dingen die ik doe op een dag. Ik schrijf het ook op. Zo is het goed 
te doen.’

w o n e n  m e t  s p e c i a l i st i s c h e  z o r g  e n  b e h a n d e l i n g 
 ‘Praten gaat met moeite, lopen ook. Ik ben behoorlijk aangetast. Niet alleen 
de drank, maar ook de ‘drugs’ uit de vorige instellingen waren schadelijk. Dat 
zeggen de dokters hier. Alleen zo konden ze me rustig houden. Tja, ik was geen 
lieverdje. Ik heb ook mooie tijden gekend. Voordat het me teveel werd. Gelukkig 
heb ik weer contact met mijn zoon. Dat was jaren weg. Ik snap hem. Hier ben 
ik weer een beetje mezelf geworden. In mijn hoofd dan. Hij herkent dat. Dat is 
veel waard.’

3 voorkant Een spelletje jeu de boules spelen is een favoriete activiteit
binnenzijde omslag Na het tuinieren samen op het bankje genieten van de mooie tuinrechts Het liefst werkt meneer iedere dag in de tuin
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Zorg krijgen. Hoe werkt het?
Uw verwijzer meldt u aan en wij krijgen uw gegevens. Onze Opnamecommissie maakt 
de inschatting of wij u de juiste zorg kunnen bieden. Zo ja, dan melden wij dit en 
kunnen    u en uw verwijzer een besluit nemen. Als u bij ons wilt komen wonen, zetten 
wij u op de wachtlijst en u verhuist zodra u aan de beurt bent. Als u hier eenmaal 
woont overleggen wij met u en maken we samen een zorg-leef-plan. Daarin staat 
welke    behandelingen en verzorging u krijgt, welke dagactiviteiten u gaat doen en 
welke    vrijheid u aankunt.

Indicatie V&V-ZZP 7 of hoger
Voor verzorging en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov is een 
indicatie V&V-ZZP 7 of hoger (een enkele keer 5) nodig bij Atlant.

Rondleiding
U, of uw naasten kunnen een afspraak maken met de zorgconsulent voor een  
rondleiding op Markenhof en/of op hetzelfde terrein gelegen Marken Haven. Wij  
laten u dan zien hoe u kunt komen te wonen en welke activiteiten u kunt doen. 

Verhuizen. U richt uw kamer in 
U richt uw woonruimte in zoals u wilt. Er is plek voor uw eigen meubels en huisraad. 
De vloerbedekking en gordijnen zijn er al, en het bed. Wij maken een afspraak met u 
voor de sleuteloverdracht van uw nieuwe kamer. En dan kunt u verhuizen. 
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Wonen bij Atlant 
Zorg die u nodig heeft. Niet meer en niet minder 
Markenhof en de afdeling Erasmusbrug op Marken Haven (op hetzelfde terrein  
gelegen) zijn er voor mensen met het syndroom van Korsakov. Het ligt mooi in het 
groen van Beekbergen. De specialistische verzorging en begeleiding is afgestemd  
op uw wensen en mogelijkheden. U woont hier zoveel mogelijk zelfstandig. De  
dagelijkse dingen zoals boodschappen doen, koken, uw eigen kamer schoonhouden 
blijft u zelf doen, als u dat kunt. Wij helpen en nemen taken over als dat nodig is. 

Dagritme
Wij stellen samen een gestructureerd dagprogramma voor u op, met voldoende 
beweging. U kunt actief zijn op tal van verschillende soorten werk, sport en recreatie. 
U kiest uit wat u wilt doen en wilt u iets dat er nog niet is, dan kijken wij of we dat 
kunnen regelen. 

Een thuis
Markenhof en Marken Haven hebben kleine woongroepen met aandacht voor  
gezelligheid én respect voor privacy. U kunt altijd even naar buiten de tuin inlopen  
of uw terras oplopen om een frisse neus te halen. Iedereen kan hier gewoon zichzelf 
zijn.
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Dagactiviteitencentrum
Op het terrein kunt u ook werken in ons Dagactiviteitencentrum – kortweg 
 ‘het DAC’. Er is een fietsenmakerij, een houtwerkplaats, een tuin- en plantenkas, 
montage- en emballage afdeling. En u kunt werken in de kantine. Maar we 
vragen    u eerst wat u het liefste zou willen doen. Dat kan ook nog iets heel 
anders zijn. Dan kijken wij of we dat mogelijk kunnen maken. Het DAC is vijf 
dagen per week geopend van 09.00 uur tot 15.30 uur.

Activiteitenplein
Op het Activiteitenplein van Markenhof kunt u deelnemen aan diverse sport-, 
spel- en recreatie-activiteiten. Wij organiseren daarnaast allerlei begeleide  
activiteiten. Zowel overdag als ’s avonds en in het weekend. Voor de actuele
activiteiten kijkt u op het interactieve informatiescherm bij de receptie in het 
hoofdgebouw Marken Centrum of online    op atlant.nl/markenhof en klikt u op 
‘Infoscherm’.
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Over Atlant en Korsakov 
Atlant zorgt al jarenlang voor mensen die het syndroom van Korsakov hebben. 
Sinds 1966 staan onze deuren open voor deze mensen. Zij kunnen rekenen op zorg, 
behandeling    en begeleiding die volledig is toegesneden op hun mogelijkheden en 
wensen. Het syndroom is niet progressief, maar ook niet te genezen. Mensen met 
Korsakov moeten een goede manier vinden om te leven met hun beperkingen.

Topcare voor mensen met Korsakov
Met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, werken wij aan de hand van de 
nieuwste inzichten. Wij hebben voor onze zorg het predicaat ‘Topcare’ ontvangen.  
Wij werken met andere zorgaanbieders samen binnen de Stichting Topcare. Zo willen    
wij gezamenlijk    structureel de levenskwaliteit verbeteren van mensen met het 
syndroom    van Korsakov. 

Expertisecentrum
Op het gebied van Korsakov heeft Atlant veel expertise in huis. We zijn dan ook een 
Expertisecentrum Korsakov. Dat betekent dat we samen met andere zorgorganisaties 
en het Korsakov Kenniscentrum de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov 
in Nederland naar een nog hoger niveau brengen.

Korsakov Kenniscentrum
Atlant maakt ook deel uit van het Korsakov Kenniscentrum. Samen met andere 
specialisten   , zorgaanbieders en wetenschappelijke instellingen werken wij ook hier 
aan de verbetering van de levensomstandigheden van mensen met het syndroom 
van Korsakov. Dat doen we bijvoorbeeld door kennis en ervaring uit te wisselen.

Bel ons gerust voor uw vragen over het syndroom van Korsakov op 
055 506 74 56. Of mail via info@atlant.nl.
U vindt online ook meer informatie hierover op atlant.nl/korsakov. 
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Dit biedt Atlant mensen 
met Korsakov
a n t w o o r d  o p  ko r s a ko v - v r a g e n
Bij ons kan iedereen met vragen over het syndroom van Korsakov terecht. 

da g b e h a n d e l i n g  a l s  u  e l d e r s  w o o n t
Markenhof biedt voor mensen met Korsakov (en Huntington) die elders wonen, 
activiteiten en behandeling overdag. Mocht u van ver komen dan kunt u hier 
ook overnachten als u opeenvolgende dagen de dagbehandeling volgt.

ko r t  v e r b l i j v e n
Op afdeling Passage in Marken Haven kunnen mensen kort verblijven. Het  
is een speciale instroom-, observatie- en doorstroomafdeling. De afdeling  
heeft een zorg-, leef- en behandelklimaat voor mensen met het syndroom van  
Korsakov, de ziekte van Huntington of mensen met gerontopsychiatrische 
problematiek (GP). Wij bieden hier zorg en behandeling en structuur in een 
omgeving die wij, als het nodig is, gesloten kunnen maken.

w o n e n  b i j  at l a n t 
In Markenhof en Marken Haven heeft u een privé-kamer met eigen  
badkamer en gezamenlijke woonkamer en keuken. Bij Markenhof hebben  
de appartementen een eigen terras, bij Marken Haven een eigen balkon.  
U krijgt specialistische zorg en de activiteiten overdag zijn speciaal op uw  
situatie en wensen uitgekozen. 
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Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties. 
Op locatie Markenhof en Marken Haven zijn wij gespecialiseerd in zorg en  
begeleiding voor mensen met het syndroom van Korsakov.

markenhof Kuiltjesweg 1, Beekbergen
marken haven Kuiltjesweg 1a, Beekbergen

Vragen of meer informatie? Bel gerust, mail ons of bezoek onze website.
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Postbus 10 | 7300 AA Apeldoorn | Telefoon 055 506 74 56
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N344
N344

N345

N304

N788

1

2
3

4

5

6

9 8
7 N786

A50

A50
A1

Apeldoorn

Beekbergen

Ugchelen

07
/2

02
2


