
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Agenda 

Maandelijks worden er onderzoek seminars georganiseerd van 11:00-12:00 uur in de Fontein in 
Slingedael:  

o Woensdag 03-10-2018  Floor Groeneveld, muziektherapeute en zorgethicus, presenteert haar 
onderzoek over de inzet van MP3 spelers bij bewoners van Slingedael.  
LET OP: van 11:30 - 12:30 uur 
 

o Woensdag 10-10-2018 Ineke Gerridzen en Wiltine Moerman, beiden werkzaam bij de Atlant Zorggroep, 
presenteren hun onderzoek over Korsakov. Ineke doet onderzoek naar gedragsproblemen en het 
voorschrijven van medicatie en Wiltine doet haar onderzoek naar het uitvoerend functioneren bij 
Korsakov. 
 
 

o Woensdag 24-10-2018 Misha Oey, psychologe in Slingedael, presenteert haar onderzoek naar het 
effect van licht op gedragsproblemen bij Korsakov. Dit is een vervolgonderzoek op het onderzoek van 
Sarah Hoes, oud-student toegepaste psychologie van de Universiteit Utrecht 

Nieuws 

29 augustus 2018 

De afgelopen weken zijn er twee Engelstalige artikelen gepubliceerd vanuit Slingedael in bekende internationale 
tijdschriften. Het eerste artikel heet "Preventing Wernicke Encefalopathy in Anorexia Nervosa: a systematic 
Review" en is gepubliceerd in het blad Psychiatry and Clinical Neurosciences, geschreven door Erik Oudman, 
Jan Wijnia, Misha Oey, Mirjam van Dam en Albert Postma. De achterliggende gedachte van het artikel is dat bij 
Anorexia Nervosa, een aandoening waarbij patiënten niet of nauwelijks eten lijdend tot een vitamine B1 tekort, 
ook het syndroom van Korsakov kunnen ontwikkelen. In de literatuur zijn nog maar weinig van dit soort 
casussen omschreven, maar de afgelopen tien jaar lijkt er een sterke toename te zijn aan het aantal casussen, 
mogelijk vanwege de wereldwijde toename aan Anorexia. Om Korsakov te voorkomen bij anorexia, moeten 
patiënten preventief vitamine B1 gesuppleerd krijgen. Bij voorkeur door injecties te geven aan de ernstigste 

patiënten. Link naar het artikel: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pcn.12735 

http://lelienet.leliezorggroep.nl/korsakov-slingedael


  

 
Het andere artikel heet "Social and Emotional Loneliness in Korsakoff's syndrome" en is gepubliceerd in Cognitive 
Neuropsychiatry. Het artikel is geschreven door Erik Oudman, Mirjam van Dam en Albert Postma. In het artikel gaat 
het over eenzaamheid bij de bewoners van Korsakovcentrum Slingedael. Veel bewoners blijken eenzaam te zijn, 
waarbij de zorgmedewerkers de eenzaamheid van de bewoners nog hoger inschatten dan de bewoners zelf. Als 
bewoners langer in Slingedael wonen, of ze krijgen meer bezoek van familie of vrienden, voelen ze zichzelf minder 
sociaal eenzaam, terwijl EVV-ers de bewoners minder emotioneel eenzaam vinden. Sociale eenzaamheid is het 
missen aan contact met anderen, terwijl emotionele eenzaamheid het missen van een nabije relatie (zoals een 
partner of een goede vriend). De betekenis van bezoek van familieleden en het langer kunnen opbouwen van 
relaties in Slingedael betekent dus voor de bewoners wat anders dan voor de zorgmedewerkers. De groep die zich 
het meest eenzaam voelt laat ook de meest confabulaties zien en krijgen het minste bezoek volgens de EVV-ers. De 
praktische betekenis van dit onderzoek is dat het gestimuleerd moet worden om bewoners met elkaar in contact te 
brengen, door bijvoorbeeld nieuwsgroepen of activiteiten. Het is belangrijk om familieleden van bewoners te blijven 
stimuleren om minstens een keer per maand te komen, omdat dit al genoeg bleek te zijn om eenzaamheid te 
verminderen. Link naar het artikel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13546805.2018.1505607  
 
22 augustus 2018 
 
Jan Wijnia, specialist ouderengeneeskunde, gaf een presentatie over het fysiotherapie-onderzoek naar mobiliteit en 
cognitie. Dit onderzoek is gecoördineerd door Corine Knulst, fysiotherapeute, die begin 2018 gestopt is te werken in 
Slingedael om in Nepal een project op te zetten.  
Jan vertelde in zijn presentatie dat over het algemeen de maten voor mobiliteit en coördinatie verbeterden tijdens de 
observatieopname. Bij opname zijn mensen vaak ernstig verward en zijn ze ook niet in staat om zelfstandig te lopen. 
Als mensen langdurig in Korsakovcentrum Slingedael wonen blijven de fysiotherapie-maten meer stabiel. Ook de 
maten voor cognitie blijken tijdens de observatieopname wat te verbeteren, maar vlakken eerder af dan de maten 
voor fysiotherapeutische vooruitgang. Bij de bewoners van Slingedael zijn de maten voor cognitie ook vrijwel stabiel, 
hoewel sommige bewoners slechter worden over tijd. Jan vertelde dat het volgens hem pas zin heeft om 
neuropsychologisch te testen welke cognitieve restschade iemand heeft na Wernicke Encefalopathie, op het 
moment dat iemand al weer kan lopen.  Op dat moment is de grootste vooruitgang in cognitie bereikt. 
  
 
25 juli 2018  
 
Emmy Krooshof, masterstudent neuropsychologie gaf een seminar over haar onderzoek naar onderpresteren 
(hierbij presteert iemand slechter dan je zou verwachten op basis van wat hij kan). In sommige gevallen is het nuttig 
om te doen alsof je een geheugenprobleem hebt, bijvoorbeeld om geld te krijgen van de verzekeringsmaatschappij, 
of om een gevangenisstraf te kunnen ontlopen. Om te meten of iemand doet of hij een geheugenprobleem heeft, zijn 
testen ontwikkeld. Deze testen heten "onderpresteertesten". Emmy vertelde in haar seminar dat de meeste 
Korsakovbewoners, die echt geheugenproblemen hebben, ook in staat zijn om deze onderpresteertesten goed te 
maken. Toch waren er ook uitzonderingen, waarbij mensen met echte geheugenproblemen door het syndroom van 
Korsakov niet in staat waren om boven een afkapwaarde te scoren. Als deze mensen verdacht zouden worden van 
een misdrijf, of ze zouden getest worden door de verzekeringsmaatschappij, zouden ze eruit komen als fraudeurs. 
Dit terwijl ze weldegelijk geheugenproblemen hebben. Het artikel is ingediend voor publicatie bij: The Clinical 
Neuropsychologist. 
 
19 Juli 2018 

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misha Oey en Erik Oudman, beiden psycholoog in Slingedael, hebben op het congres van de International 
Neuropsychological Society in Praag beiden een poster gepresenteerd over onderzoek naar het syndroom van 
Korsakov. Misha presenteerde de resultaten van het onderzoek naar licht, dat ook gepresenteerd wordt in het 
seminar van oktober. Erik presenteerde de resultaten van het onderzoek naar object en ruimteperceptie van 
Eunice Kasse, dat op 7 februari werd gepresenteerd in het seminar. 

 
27 juni 2018 
 
Veerle Brouwers en Marie Buijs, bachelorstudenten (honours) van de Universiteit Utrecht, gaven een seminar 
over apathie bij Korsakov. Apathie is een ziekelijke onverschilligheid, die veel bewoners met het syndroom van 
Korsakov hebben. Veerle en Marie vertelden dat er eigenlijk drie onderdelen van apathie zijn: het hebben van 
de intentie om iets uit te voeren, het hebben van een emotie passend bij het uitvoeren en het daadwerkelijk 
uitvoeren van een taak. Wat bleek uit hun onderzoek? Korsakovpatiënten zijn fors verminderd in staat om 
emoties te voelen bij het uitvoeren van een taak en het daadwerkelijk uitvoeren van een taak. Opvallend is dat 
hun intentie om dingen te doen niet anders is dan bij gezonde mensen. Binnen de Korsakovgroep bleken 
bewoners die ook een aanvullende beroerte hadden gehad nog minder in staat zijn om emoties te hebben bij 
het uitvoeren van taken, waardoor ze praktisch gezien nog apathischer zijn dan Korsakovbewoners zonder een 
beroerte al zijn. 
 
 

Onderzoekslijn 1: 
Korsakov lichamelijke 
aspecten 

 

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. 

Onderzoekslijn 2: 
Korsakov cognitie, 
gedrag en revalidatie 

 

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. 


