
Inleiding
In de Nederlandse verpleeghuizen verblijft 

een groep patiënten met het syndroom van 

Korsakov op gespecialiseerde en psycho-

geriatrische afdelingen. In tegenstelling tot 

patiënten met een dementiesyndroom zijn 

de karakteristieken van deze groep patiënten 

amper beschreven in de literatuur.

Vraagstelling
Wat zijn de karakteristieken van patiënten 

met het syndroom van Korsakov die zijn 

opgenomen op gespecialiseerde en psycho-

geriatrische afdelingen in verpleeghuizen met 

betrekking tot demogra� sche achtergrond, 

opnamediagnose, comorbiditeit, gebruik 

van psychofarmaca en juridische status?

Methode
Dit is een cross-sectioneel, beschrijvend 

onderzoek. Gegevensverzameling vond 

plaats door bestudering van dossiers van 556 

patiënten in tien verpleeghuizen, die aange-

sloten zijn bij het Korsakov Kenniscentrum. 

Resultaten
Bij een derde van de patiënten zijn bij 

opname tevens andere (alcoholgerelateerde) 

neurologische aandoeningen en/of ver-

slavingsziekten aanwezig met resterende 

cognitieve stoornissen. Somatische en 

psychiatrische comorbiditeit komt veel voor. 

Met name COPD en stemmingsstoornissen 

zijn frequent aanwezig. Ongeveer drie kwart 

gebruikt ten minste één psychofarmacon. Ruim 

de helft is vrijwillig opgenomen en een klein 

percentage met een rechterlijke machtiging.

Conclusie
Patiënten met het syndroom van Korsakov 

in verpleeghuizen zijn relatief jonge, veelal 

gescheiden mannen met een complexe 

(opname-)diagnose en veel comorbiditeit. 

Louter het syndroom van Korsakov lijkt 

zeldzaam. De bevindingen uit dit onderzoek 

sluiten aan bij de literatuur: het syndroom 

van Korsakov is wellicht onderdeel van een 

breed spectrum met ander alcoholgerelateerd 

hersenletsel (=‘alcoholgerelateerde dementie’). 

Het gebruik van psychofarmaca is hoog en 

hoger dan op grond van de psychiatrische 

comorbiditeit mag worden verondersteld. 

Onderzoek naar prevalentie van neuro-

psychiatrische symptomen en correlaties 

in het gebruik van psychofarmaca is nodig.
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Geslacht (%man) 75%

Gemiddelde leeftijd op peildatum 63 jaar

Gemiddelde opnameduur op peildatum 6 jaar

Gescheiden/alleenstaand 78%

Patiënten met het 
syndroom van Korsakov 
in verpleeghuizen: 
een complexe doelgroep!




