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Slingedael biedt verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding aan patiënten met het syndroom van
Korsakov. Slingedael heeft een gedifferentieerd zorgaanbod waar preventie, diagnostiek, langdurig verblijf,
dagbehandeling en begeleiding thuis deel van uitmaken. De zorg en behandeling wordt geboden door een
ervaren en multidisciplinair team dat werkt volgens een methodische werkwijze.
Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van actueel onderzoeksnieuws en ontwikkelingen in Slingedael.
Meer informatie over de lopende onderzoeken kunt u vinden op het Werkplein Korsakov Slingedael op het
Lelienet. De website is: http://lelienet.leliezorggroep.nl/korsakov-slingedael
Wil jij ook iets delen in deze nieuwsbrief en/of op het werkplein? Schrijf dan een e-mail naar
Erik Oudman: e.oudman@leliezorggroep.nl
Mirjam van Dam: mi.vandam@leliezorggroep.nl

Agenda
o Maandelijks worden er onderzoek seminars georganiseerd van 11.00-12.00 in de Fontein
24-05: Erik Oudman & Albert Postma: Presentatie gegevens klant tevredenheidsonderzoek
21-06: Kelly Louwerens: Presentatie onderzoek naar de meerwaarde van de arbeidsmatige
dagbesteding.
Juni/juli: Michelle van de Kraats: presentatie bevindingen beeldhorloge.
o 12 juni 2017 Kennisnetoverleg van het Korsakov Kenniscentrum
Thema van het overleg is: inzet van Domotica
o 12 oktober 2017 Topcare praktijk- en wetenschapsmiddag in Slingedael

Nieuws
26 april 2017
Op 26 april gaf Riët Daniël, Gezondheidszorgpsycholoog en seksuoloog bij Archipel Zorggroep, tijdens de
onderzoek seminar een presentatie over seksualiteit en intimitiet. Intimiteit en seksualiteit zijn zaken die
verbonden zijn met het leven. Iedereen krijgt ermee te maken. Daarom nemen cliënten en hun familie dit ook
mee als ze worden opgenomen in een verpleeghuis. Alleen het onderwerp seksualiteit zit in de taboesfeer. De
meeste cliënten en hun familie praten er niet over, terwijl het een groot probleem kan zijn. Zorgmedewerkers
durven het niet altijd aan te snijden bij cliënten of familie en het te behandelen als een normaal onderwerp. Riët
maakte tijdens het seminar duidelijk dat het belangrijk is om wel in gesprek te gaan met de cliënten en hun
familie over dit onderwerp.
24 maart 2017
Op 24 maart was de ALV van het Korsakov Kenniscentrum. Erik Oudman vertelde hier over de ketenzorg
Korsakov in Rotterdam en het cliënttevredenheidsonderzoek dat uitgevoerd is in Korsakovcentrum Slingedael.
Er waren vele positieve reacties op de presentatie. De cliënttevredenheidsvragenlijsten zijn afgenomen bij alle
bewoners van Korsakovcentrum Slingedael, locatie Slingedael in december 2016 en januari/februari 2017.

20 maart 2017
Onlangs zijn er twee artikelen over lerend vermogen bij het syndroom van Korsakov gepubliceerd. Beide
artikelen zijn tot stand gekomen in de samenwerking tussen Slingedael en de Universiteit Utrecht.
Het eerste artikel 'Neuropsychologische behandelingen voor patiënten met het syndroom van Korsakov
(2017)' betreft een Nederlandstalige review en is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Neuropsychologie. Dit is
een Nederlandstalig tijdschrift voor alle neuropsychologen in Nederland. Het artikel geeft een overzicht van
twaalf studies die zijn uitgevoerd naar neuropsychologische behandelingen bij het syndroom van Korsakov. Het
artikel is gratis beschikbaar gesteld door het tijdschrift via de volgende link:
https://www.tvnp.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/NP-12-1-01/Neuropsychologische-behandelingen-voor-pati-ntenmet-het-syndroom-van-Korsakov-Review
Het tweede artikel 'Visuospatial declarative learning despite profound verbal declarative amnesia in
Korsakoff's syndrome (2017)' is een Engelstalig artikel uit het vakblad Neuropsychological Rehabilitation. Het
gaat over het leren van ruimtelijke informatie bij mensen met Korsakov. De belangrijkste conclusie is dat er
meer nieuwe revalidatiemethoden nodig zijn die een beroep doen op de ruimtelijke vermogens van mensen met
Korsakov, omdat deze beter intact zijn dan de verbale geheugenvermogens.
Het Engelstalige artikel is niet volledig open-access; er is een gratis link voor geïnteresseerden die slechts
beperkt open staat:
http://www.tandfonline.com/eprint/ap8wFkdzn2c93ZTDjC3z/full

1 februari 2017
Mirjam van Dam publiceerde haar eerste publicatie! Het artikel heet: ‘Concepts of Person-Centred Care’. Dit
artikel is voortgekomen vanuit haar masterthesis 'Application of knowledge of the unique individuality of nursing
home residents by nurse assistants in daily care'. Het artikel gaat over het empirisch laden van het personcentered-care model van McCormack. In het onderzoek is gezocht naar praktijkvoorbeelden van personcentered- care die passen bij het McCormack-model. Zie: http://www.fons.org/library/journal/volume6issue2/article6

Onderzoekslijn 1:
Korsakov lichamelijke
aspecten

Onderzoekslijn 2:
Korsakov cognitie,
gedrag en revalidatie

Het syndroom van Wernicke-Korsakov
(WKS) kent verschillende
beloopsvormen: volledig herstel,
overlijden, blijvend syndroom van
Korsakov, en vormen met ernstiger
defecten. Vroeg-signalering van
motorisch defecten bij het syndroom
van Wernicke-Korsakoff heeft grote
waarde voor de kwaliteit van de
diagnose, prognose en het voorkomen
van chronische cognitieve en
motorische functiestoornissen. Binnen
deze onderzoekslijn verricht Jan
Wijnia, Specialist
Ouderengeneeskunde, postdoctoraal
onderzoek naar motorische problemen
en de prognose van het functioneren
bij patiënten die opgenomen worden in
de acute en chronische fase van WKS.
Hij werkt in dit onderzoek samen met
Corine Knulst.

De huidige kennis over het cognitieve
en gedragsmatige functioneren van
mensen met het syndroom van
Korsakov heeft nog slechts in beperkte
mate geleid tot verbetering van de
cognitieve revalidatie. Binnen deze
onderzoekslijn verricht Erik Oudman,
psycholoog, postdoctoraal onderzoek
naar het geheugen en lerend
vermogen bij patiënten met het
syndroom van Korsakov.
Recentelijk verrichte hij onderzoek
naar het foutloos opnieuw aanleren
van alledaagse vaardigheden.
Momenteel verricht hij ook onderzoek
naar eenzaamheid, Theory of Mind en
het emotionele functioneren van
mensen met Korsakov.

Onderzoekslijn 3:
Korsakov autonomie,
persoonlijkheid en
zorg

Lichamelijke beperkingen, cognitieve en
gedragsstoornissen hebben een grote
impact op de autonomie van cliënten met
het syndroom van Korsakov.
Mirjam van Dam, PVO-er en
verpleegwetenschapper, doet
promotieonderzoek naar zorgproblemen
bij mensen met het syndroom van
Korsakov op verpleegkundig gebied.
Recentelijk is ze gestart met haar
literatuuronderzoek.
Floor Groeneveld, Muziektherapeut en
beleidsmedewerker, verricht onderzoek
naar het inzetten van MP3-spelers en
het effect daarvan op het mentaal
functioneren van bewoners van
Slingedael.

