
Overzicht
Competenties Korsakovzorgmedewerker 

niveau 3  
volgens CanMeds Model 
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1. De Korsakovzorgmedewerker als zorgverlener

Kennis:
·	Heeft kennis over het ziektebeeld van het syndroom van Korsakov;
·	Heeft kennis van de stoornissen van het syndroom van Korsakov;
·	Heeft kennis over de gevolgen van het ziektebeeld bij het syndroom van Korsakov;
·	Heeft kennis over psychiatrische aandoeningen bij cliënten met het syndroom van Korsakov.

Vaardigheden en attitude:
·	Kan het zorgplan van een cliënt met Korsakov naleven, evalueren en zo nodig bijstellen;
·	Kan een groep cliënten met het syndroom van Korsakov structuur en begeleiding bieden;
·	 Is zo goed als mogelijk op de hoogte van de sociale achtergrond en historie van de cliënt;
·	Kan begeleiding bieden in de palliatieve en terminale fase van een cliënt met het syndroom van 

Korsakov;
·	Kan omgaan met psychiatrische aandoeningen bij cliënten met het syndroom van Korsakov;
·	 Is creatief in de omgang met cliënten met het syndroom van Korsakov.

2. De Korsakovzorgmedewerker als communicator

Kennis:
·	Heeft kennis van de presentietheorie;
 

Vaardigheden en attitude:
·	Kan de presentietheorie toepassen;
·	Beheerst gespreks- en observatietechnieken om te communiceren met cliënten met het syndroom 

van Korsakov.

3. De Korsakovzorgmedewerker als samenwerkingspartner

Kennis:
·	Heeft kennis van groepsdynamische processen bij cliënten met het syndroom van Korsakov.
 
Vaardigheden en attitude:
• Kan het therapeutisch woon/leefmilieu in stand houden en levert een actieve bijdrage aan het 

optimaliseren ervan;
• Kan naasten en familie begeleiden in de omgang met een cliënt met het syndroom van Korsakov;
• Kan actief deelnemen aan het multidisciplinair overleg.

4. De Korsakovzorgmedewerker als lerende en reflecterende professional

Kennis:
• Heeft kennis over de inhoud en het belang van de Empathisch Directieve Benadering voor cliënten 

met het syndroom van Korsakov;
• Heeft kennis over het omgaan met agressie bij cliënten met het syndroom van Korsakov;
• Heeft kennis van het belang en effect van Foutloos Leren voor cliënten met het syndroom van 

Korsakov;
• Kent de principes van het Moreel Beraad.
 

Vaardigheden en attitude:
• Kan de Empathisch Directieve Benadering toepassen bij cliënten met het syndroom van Korsakov;
• Is in staat om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met het syndroom van 

Korsakov en het sociale netwerk;
• Kan een cliënt met het syndroom van Korsakov (nieuwe) vaardigheden aanleren volgens de principes 

van Foutloos Leren;
• Kan participeren in een Moreel Beraad;
• Kan morele vragen van een cliënt met het syndroom van Korsakov herkennen en hierop actie ondernemen; 
• Kan reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen, houding, emotie en motivatie;
• Kan het eigen functioneren evalueren en stappen zetten om dit op peil te houden en te verbeteren;
• Kan collega’s feedback geven en assisteert en ondersteunt waar nodig.

5. De Korsakovzorgmedewerker als gezondheidsbevorderaar

Kennis:
• Kan probleemgedrag bij cliënten met het syndroom van Korsakov signaleren; 
• Is op de hoogte van het alcohol- en rookbeleid in de instelling.
 
Vaardigheden en attitude:
• Kan veranderingen in de gezondheidstoestand van een cliënt met het syndroom van Korsakov signaleren 

en daarnaar handelen;
• Kan probleemgedrag bij cliënten met het syndroom van Korsakov en het sociale netwerk hanteren;
• Bezit vaardigheden over het signaleren en bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit bij 

cliënten met het syndroom van Korsakov;
• Kan omgaan en/of een cliënt met het syndroom van Korsakov bijstaan met craving en andere 

verslavingsneigingen. 

6. De Korsakovzorgmedewerker als organisator

Kennis:
• Heeft kennis van technologische ontwikkelingen die toegepast kunnen worden bij mensen met het 

syndroom van Korsakov.
 
Vaardigheden en attitude:
• Is in staat om formele vertegenwoordiging (mentor, bewindvoering et cetera) van de bewoner te 

begeleiden;
• Neemt initiatieven voor het bijwonen van kennisbijeenkomsten, workshops, vakgroepen et cetera, 

georganiseerd door het KKC.

7. De Korsakovzorgmedewerker als professional en kwaliteitsbevorderaar

Kennis:
• Is op de hoogte van de juridische maatregelen die gelden voor cliënten met het syndroom van Korsakov;
• Kent de wet- en regelgeving die van toepassing is op de verpleegkundige beroepsuitoefening en de 

werkzame context;
• Houdt ontwikkelingen in Korsakovzorg bij en vertaalt die naar de eigen praktijk.
 
Vaardigheden en attitude:
• Kan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de verpleegkundige beroepsbeoefening en de 

werkzame context uitvoeren;
• Draagt bij aan het implementeren en borgen van de interventie Foutloos Leren op de afdeling.
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Vanuit de Korsakov Academie worden de onderstaande leerlijnen weergegeven die aansluiten 
bij de competenties.


