
 

 

Notulen netwerk Korsakov voor logopedisten 
Datum:  16-04-2015 

Plaats:   Korsakov-centrum Slingedael 

   Slinge 901, 3086 EZ Rotterdam 
Tijd:   11.00-13.00u 

Aanwezig:  Selma Fredriks, Bernd Koopman, Anne Vos,  
   Josien Dudok-van Heel, Teddy Schenkelaars 

 

 
1. Voorstellen 

 Selma Fredriks 
Organisatie: Lelie Zorggroep – Rotterdam  

Locaties: Slingendael, korsakov-centrum 

          Tussendael, korsakov+-centrum 
Tijd: 6 uur per week 

Aanvragen: voornamelijk slikproblematiek, enkele vragen rondom communicatie en stemgeving 
 

 Bernd Koopman 
Organisatie: Atlant Zorggroep – Apeldoorn 

    Zorgaccent – Overijssel 

Locaties: Markenhof, korsakov-expertisecentrum 
          Krönnenzommer 

Tijd: binnen reguliere uren 
Aanvragen: divers, voornamelijk slikproblematiek, enkele vragen dysartrie en communicatie 

 

 Anne Vos 
Organisatie: Valkenhof – Valkenswaard 

Locaties: Taxandria, 2 korsakov-afdelingen binnen verpleeghuis 
Tijd: binnen reguliere uren 

Aanvragen: summier, voornamelijk slikproblematiek 

 
 Teddy Schenkelaars 

Organisatie: Archipel Zorggroep – Eindhoven 
Locaties: Landrijt, 2 korsakov-afdelingen binnen specialistisch verpleeghuis 

Tijd: binnen reguliere uren 
Aanvragen: summier, voornamelijk slikproblematiek 

 

 Josien Dudok-van Heel 
Organisatie: Amsta – Amsterdam 

Locaties: De Poort, korsakov-expertisecentrum 
Tijd: binnen reguliere uren 

Aanvragen: voornamelijk slikproblematiek, enkele vragen rondom communicatie 

 
2. Ervaringen uitwisselen 

 Logopedische stoornissen 
- slikproblematiek: verslikken, passageklachten, maligniteit in mond-/keelgebied 

- communicatieproblematiek: semantisch werkgeheugen, woordvinding, probleemgedrag 
- spraakverstaan: atactische dysartrie 

- ademhaling: Lax Vox, COPD, hoestgedrag 

 
 Logopedische behandelingen (direct/indirect) 

- direct: vaak kortdurend, proberen d.m.v. foutloos leren, stokt meestal op motivatie en inzicht 
van de cliënt 

- indirect: adviezen aan verzorging, aansluiten bij dagstructuur/omgangsadviezen 

 



 Ervaringen van effecten van behandelingen / leerbaarheid 

- motivatie en inzicht van de cliënt zijn grootste struikelblokken 

- consequent toepassen van adviezen door verzorging vaak een punt van aandacht 
 

 Globaal ICF model van een cliënt met het syndroom van Korsakov 
- zijn we niet aan toegekomen, mooie opdracht voor een volgende bijeenkomst (d.m.v. 

casuïstiek) 

 
3. Korsakov Kenniscentrum 

 Bernd heeft contact gehad met Marga ter Wolde (voorzitter KKC). Zij wil een volgende 

bijeenkomst aansluiten om toe te lichten wat het KKC voor ons kan betekenen. Ze zou zelfs 
willen notuleren. 

 Er kan een forum worden opgericht op de site van het KKC. Dit is een besloten ruimte waar 

we bestanden met elkaar kunnen delen. 
 Om meer bekendheid te krijgen en ons netwerk uit te breiden zou het handig zijn als we een 

lijst met namen van instellingen via het KKC kunnen krijgen, om logopedisten aan te 

schrijven. 

 Er zijn twijfels of er een zorgprogramma Korsakov is. Deze gaan we opvragen. 

 
4. Actiepunten 

- Bernd: contact Marga/KKC 
- Teddy: notulen doorsturen 

- Allen: inventariseren van hulpvragen de tussenliggende periode tot de volgende bijeenkomst 

- Allen: eventueel een casus voorbereiden 
- Allen: logopedisten informeren over het netwerk en uitnodigen om aan te sluiten 

 
4. W.v.t.t.k. 

 
5. Afsluiting en planning / agenda bepalen voor de volgende keer 

Volgende bijeenkomst: 24 september 2015 in Beekbergen 


