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Inleiding
In het komende jaar 2022 zal de vereniging Korsakov kenniscentrum de kwalificatie van
doelgroepnetwerk Korsakov verkrijgen. Als vereniging van zorgorganisaties met de specialisatie
zorg en behandeling voor mensen met het Syndroom van Korsakov, betekent dit nu een betere
borging van de kennis en kunde die we gezamenlijk ontwikkelen. Vanuit onze vereniging
werken we samen om de kwaliteit van leven voor mensen met Korsakov continue te verbeteren.
Als doelgroepnetwerk krijgt de vereniging meer mogelijkheden om kennis te ontwikkelen,
te delen binnen het netwerk en te verspreiden door het gehele zorglandschap. De
kenniscentrumfunctie van het KKC zal vanuit het ZonMw programma ‘Versterking
Kennisnetwerken specifieke Doelgroepen’ hiervoor financieel gesubsidieerd worden. Dit draagt
direct bij aan de borging en versterking van onze kenniscentrumfunctie.
Voor de borging en versterking van de specifieke expertise binnen het zorglandschap Korsakov
zijn er lidorganisaties die zich kwalificeren als doelgroep expertisecentrum Korsakov (DEC) of
regionaal expertisecentrum Korsakov (REC). Hiermee wordt de kennisinfrastructuur voor de
doelgroep Korsakov geïmplementeerd waarmee er een structurele borging is voor het bieden
van expertise, kennis en innovatie en deze bekostigd kan worden via de nieuwe Nza Beleidsregel
Prestatiebeschrijving en tarief gespecialiseerde zorg Wlz.
Het komende jaar staat daarmee in het teken van de doorontwikkeling en verdere groei als
doelgroepnetwerk, waarbij de behoeften en kennisvraagstukken van het brede kennisnetwerk
centraal staan. Daarbij blijven vanzelfsprekend kennisontwikkeling, kennisverspreiding en
kennisdeling de kernactiviteiten van het KKC en vindt aansluiting plaats bij onze strategische
koers1.
Het afgelopen jaar had het Korsakov Kenniscentrum (KKC) een belangrijke doelstelling in het
versterken van het kennisnetwerk. In lijn van het jaarplan KKC 2021 is bijzondere aandacht
uitgegaan naar het versterken van de ketensamenwerking, het verder professionaliseren van
de Korsakov Academie en het samen werken naar een erkend doelgroepnetwerk. Daarbij is ook
veel aandacht uitgegaan naar het strategisch positioneren van het KKC als hèt gespecialiseerd
kennisnetwerk voor de zorg aan mensen met Korsakov.
Ook heeft 2021 voor vele lidorganisaties voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het
omgaan met en strijd tegen Covid-19. Daarbij moet zeker de waardering worden uitgesproken
voor de tomeloze inzet en het grote enthousiasme waarmee er binnen het netwerk is gewerkt
aan nieuw onderzoek, kennisuitwisseling, scholing, symposia en de transitie naar een stevige
kennisinfrastructuur met steeds het gezamenlijke doel om de zorg en behandeling van mensen
met Korsakov te verbeteren.
Het jaarplan van het Korsakov Kenniscentrum 2022 ligt nu voor u. In dit jaarplan zijn aan
de hand van de vijf strategische speerpunten de belangrijkste doelstellingen en activiteiten
weergegeven voor het komende jaar.
Ik zie ernaar uit u weer te ontmoeten bij het gezamenlijk realiseren van dit jaarplan.
Namens het bestuur Korsakov Kenniscentrum,
Cynthia Vogeler
Directeur Korsakov Kenniscentrum

<?>

https://korsakovkenniscentrum.nl/storage/uploads/2020/04/strategische-koers-kkc-2021.pdf
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Koers, doelen en acties KKC 2022
In 2022 liggen de doelen en acties in het verlengde van de speerpunten beschreven in
de strategische koersnotitie KKC en de specifieke kennisgerelateerde taken van een
kenniscentrum, toebedeeld aan doelgroepnetwerken, te weten:

1.

Het bundelen en wegen van kennis en innovaties over Korsakov en deze praktisch
toepasbaar maken om zo bij te dragen aan de kwaliteitsontwikkeling van zorg en
behandeling.

2.

Het agenderen van inhoudelijke beleidsthema’s op basis van de gezamenlijke
onderzoeks- en ontwikkelagenda van de doelgroep Korsakov.

3.

Het ontwikkelen van kennis, stimuleren en faciliteren van onderzoek en innovatie.

4.

Het verbreden en verdiepen van vakkennis van zorgprofessionals door het ontwikkelen
en aanbieden van scholing op basis van de meest actuele kennis en nieuwe inzichten,
waaronder technologische innovaties1.

Een belangrijke doelstelling van het KKC voor 2022 is
het faciliteren van de doorontwikkeling en verdere versterking van het
doelgroepnetwerk. Daarbij zal eind 2022 het door CELZ goedgekeurde zorglandschap
van expertisecentra Korskakov volledig zijn ingevuld.
Een andere belangrijke doelstelling is
het (stimuleren van het) ontwikkelen en genereren van kennis en de verspreiding
van kennis, zowel binnen als buiten het eigen netwerk.
Het Kenniscentrum ontwikkelt zich als onderdeel van het kennisnetwerk door en zal verder
invulling geven aan de kennisvraagstukken van de leden en breder de ketenpartners en
systeempartijen. Voor het kunnen vervullen van de taakopdrachten zoals verwoord in
het programma Versterking Kennisnetwerken Specifieke Doelgroepen (ZonMw) zal het
kenniscentrum investeren in de versterking van haar eigen kwaliteit op het gebied van de
ondersteuning van onderzoek en wetenschap, goed werkgeverschap en borging van interne
processen.
Deskundigheidsbevordering en doelgroepgerichte scholing zal doorontwikkeld worden in lijn
van het competentieprofiel en de leerlijn Korsakov zorgbegeleider. De Korsakov Academie zal
als doelstelling voor 2022 meekrijgen:
het opleidingsaanbod verder in lijn brengen met de wensen uit het veld, de
leerdoelen en het competentieprofiel én het verspreiden van nieuwe kennis via de
doelgroepgerichte trainingen.
Er wordt gekeken waar de behoefte ligt om de deskundigheidsbevordering te verbreden naar
meerdere disciplines. Verder wordt ingezet op het creëren van een verbinding vanuit de
Korsakov Academie met mbo en hbo opleidingen, dit in samenwerking met ZonMw en de
doelgroepnetwerken LVHC. Hierbij wordt ook de samenwerking met specifieke practoraten
en lectoraten verder verkend.

1
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Sonnema, M. (2021, Mei 17). Kenniscentra specifieke doelgroepen Wlz, brief van ministerie van VWS aan ZonMw. 17 mei 2021.
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Kennisbijeenkomsten zullen ook in 2022 weer op het programma staan, waaronder ons
jaarlijks Wetenschapsforum KKC.
Een gespecialiseerd kennisnetwerk kent vakgroepen waar uitwisseling van kennis en
expertise en peer consultatie de noodzakelijke aandacht krijgen.
Doelstelling voor 2022 is
het uitbreiden en structureel vormgeven van de vakgroepen binnen het KKC.
De website KKC (www.korsakovkenniscentrum.nl) is vernieuwd en ook in 2022 is hier actuele
en relevante informatie over Korsakov op te vinden. Er worden elke maand nieuwsbrieven
uitgegeven, die breed worden verspreid binnen en buiten het kennisnetwerk. Tevens wordt
gekeken naar andere manieren zoals social media om de informatie breed in het veld en de
keten te verspreiden.
Komend jaar vindt vanuit het bestuur, de Wetenschapsraad en het netwerk van Korsakov
onderzoekers stimulering plaats van onderzoek(slijnen) in lijn met de kennisagenda.
Er wordt nagegaan op welke onderzoekssubsidies aanvragen vanuit het kennisnetwerk
kunnen worden ingediend en er wordt ondersteund bij het doen van aanvragen voor
onderzoekssubsidies en bij praktijkgericht onderzoek. Verbindingen worden vanuit de
Wetenschapsraad gelegd met (inter)nationale onderzoeksnetwerken en de bekendheid met
startend Korsakov onderzoek wordt binnen het netwerk vergroot.
Het KKC zal in samenwerking met het Zwarte Gat als cliëntenorganisatie voor mensen
met ernstige alcoholproblematiek en de lidorganisaties een landelijk cliëntenpanel/
naastenberaad houden. Dit om hiermee de stem van de cliënten/naasten ook landelijk een
steviger plaats te geven bij de doorontwikkeling van het kennisnetwerk en versterken van de
kennisinfrastructuur.
Kennisgerichte beleidsontwikkelingen die zorg en behandeling van de specifieke doelgroep
raken worden gevolgd en onze leden worden hierover geïnformeerd.
Hierbij zal het KKC de verbinding versterken tussen beleidsontwikkeling en de praktijk bij
lidorganisaties, waarbij beleidsthema’s en signalen worden geagendeerd op de landelijke
overlegtafels in afstemming met de brancheorganisatie Actiz.
De zorgstandaard Korsakov is in 2022 ontwikkeld en ingeschreven in het kwaliteitsregister
van het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Daarnaast zal met de registratie geïnvesteerd
worden in het ondersteunen bij de implementatie van de zorgstandaard. Ook zal op basis
van een inventarisatie binnen het netwerk en de stakeholders een overzicht en planning
worden opgemaakt voor de te ontwikkelen kennisproducten in de komende jaren.
Er is aandacht voor het ondersteunen van specifieke functies zoals last resort en regionale
samenwerking. Verder wordt de samenwerking verstevigd met de tien Kennisnetwerken
voor Specifieke Doelgroepen, academische werkplaatsen, belangrijkste landelijke
ketenpartners en landelijke stakeholders voor de doelgroep Korsakov. In 2022 zal het KKC
daarbij ook de functie van vraagbaak vervullen op landelijk niveau voor professionals,
zorginstellingen, ketenpartners, kennisinstituten en cliënten en naasten.
Het afgelopen jaar is de strategische koers 2021 gevolgd. Halverwege 2021 is er vanuit het
bestuur KKC en de vereniging voor gekozen deze koers met een jaar te verlengen. Dit
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besluit is genomen overwegende dat de invulling van de kennisfunctie als onderdeel van
een doelgroepnetwerk lopende het jaar 2021 nog fluide was en de financiering van het
kenniscentrum nog lang onduidelijk bleef.
In 2022 zal een nieuwe strategische koers worden opgesteld samen met de vereniging en ter
besluitvorming aan de ALV in december 2022 worden voorgelegd.
Begin 2022 zullen we als doelgroepnetwerk worden gevisiteerd en geaccrediteerd door CELZ.
Om een sterk en volwaardig Keniscentrum te zijn en te blijven voor het doelgroepnetwerk
Korsakov, worden de ontwikkelpunten die uit de visitatie naar voren komen meegenomen
in activiteitenplanning voor 2022 en 2023. De volgende visitatie zal in 2023-2024 worden
gepland.
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Doelen en acties 2022
Hieronder volgt de vertaling van de speerpunten naar de doelen en acties voor 2022.

GESPECIALISEERD LEREND KENNIS NETWERK KORSAKOV

1

Het uitbreiden en structureel vormgeven van vakgroepen binnen het KKC
K

(GZ) psychologen

K

Specialisten Ouderengeneeskunde

K

Ergotherapeuten en fysiotherapeuten

K

Verpleegkundigen (niveau 4,5,6, verpleegkundig specialsiten, kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegwetenschappers)

K

Geestelijk verzorgers & Maatschappelijk werkers

Centraal staan kennisdeling, advies & collegiale consultatie en versterking netwerkfunctie.

2

3

Goede digitale vindbaarheid van informatie en kennis over Korsakov op de
KKC-kennisbank
K

Nieuwe kennis wordt ontwikkeld en gegenereerd. De nieuwe website wordt doorontwikkeld als kennisportaal voor Alles over Korsakov waarop relevante en actuele informatie te vinden is voor een ieder die informatie zoekt over (het werken of leven met
iemand met) Korsakov.

K

Er worden elke maand digitale nieuwsbrieven uitgegeven waarin kennisgerelateerde
berichten worden gedeeld, breed binnen het kennisnetwerk en daarbuiten.

K

Er wordt ingezet op andere en vernieuwende manieren om informatie breed in het veld
en de keten te verspreiden. Denk aan: Podcast, social media, webinars en video’s.

Ervaringsdeskundigheid vormgeven in een landelijk cliëntenpanel/ naastenberaad
Korsakov
In 2021 is het cliëntenpanel/naastenberaad vormgegeven. In 2022 wordt een panel gehouden in samenwerking met het Zwarte Gat, lidorganisaties en hun cliëntenraden en/of
familieraden.
Er worden structurele overleggen gehouden met het Zwarte Gat, ten minste twee keer
per jaar. Daar wordt het bestuur ook betrokken. Inbreng vanuit het landelijke panel en
de overleggen met de cliëntenorganisatie worden minimaal eenmaal per jaar geagendeerd in het bestuursoverleg.

4

Kennis/expertisebijeenkomst
Op basis van praktijkvragen worden actuele ontwikkelingen, best practices, nieuwe
kennis en innovaties gedeeld met leden

5

Wetenschapsforum
Jaarlijks KKC-symposium waarin de ontmoeting tussen wetenschap, onderzoek op het
gebied van Korsakov en de zorgpraktijk centraal staat. Nieuwe kennis en innovaties worden gebundeld en gedeeld, en wetenschappelijk onderzoek vertalen we naar de praktijk.
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KENNISONTWIKKELING O.B.V. PATIENT JOURNEY EN KWALITEIT VAN LEVEN

1

De zorgstandaard Korsakov is ontwikkeld en ingeschreven in het kwaliteitsregister van
het ZiNL.
De cliëntenreis is onderdeel van de zorgstandaard en knelpunten binnen de cliëntenreis
zijn leidend bij het opstellen van de standaard.

2

Er wordt geïnvesteerd in (het ondersteunen van) de implementatie van de
zorgstandaard. Er wordt een overzicht en planning gemaakt voor de te ontwikkelen
kennisproducten de komende jaren. Dit op basis van een inventarisatie binnen het
netwerk en de stakeholders.

STIMULERING VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN KORSAKOV
VOOR DE GEHELE KETEN

1

1

Er is een voorstel ingediend bij VWS, in afstemming met de Wetenschapsraad, andere
kennisnetwerken en ZonMw, voor het inrichten van een onderzoekssubsidie specifiek
gericht op de kennisvragen vanuit de LVHC kennisnetwerken voor specifieke
doelgroepen.

2

De Kennisagenda1 wordt gevolgd. Er zijn onderzoekslijnen ontwikkeld op basis van
kennishiaten, vraagstukken uit de praktijk en behoeften van cliënten.De voortgang van
de implementatie van de Kennisagenda wordt door het bestuur en de Wetenschapsraad
bewaakt en gestimuleerd. In samenwerking met de Landelijke Overleggroep
Korsakov Onderzoek (LOKO) en de onderzoekslijnen binnen 6 lidorganisaties krijgt de
implementatie van de Kennisagenda verder vorm.

3

Er wordt geïnventariseerd op welke onderzoekssubsidies we als kennisnetwerk
onderzoekssubsidie aanvragen kunnen indienen.Er wordt ondersteund bij het doen van
aanvragen voor onderzoekssubsidies en bij praktijkgericht onderzoek (in lijn met de
kennisagenda).

4

De bekendheid met startend Korsakov onderzoek wordt vergroot binnen het netwerk en
de inclusiefase wordt ondersteund of vereenvoudigd.

5

Verbindingen op wetenschappelijk terrein worden vanuit de Wetenschapsraad gelegd
met onderzoeksnetwerken in Nederland, Europa en daarbuiten. Internationaal is het
KKC het enige geformaliseerde netwerk binnen de cure en care ten behoeve van mensen
met Korsakov. Het KC is ook toegankelijk voor buitenlandse organisaties.

https://korsakovkenniscentrum.nl/kennisbank/kennisagenda

JAARPLAN 2022

11

KORSAKOV ACADEMIE GERICHT OP SPECIFIEKE COMPETENTIES KORSAKOV ZORG
EN BEHANDELING

1

Aansluiting competenties op leerlijn, leerdoelen en opleidingsaanbod
K N
 ieuwe

kennis wordt verspreid via doelgroepgerichte geaccrediteerde trainingen die
worden aangeboden.

K E
 r

wordt gestart met het samen met het veld ontwikkelen van een Basis Interactie
Training gericht op zorgteams Korsakov, aansluitend bij de behoeften van teams en de
competenties en doelen van de leerlijn.

2

Verbinding met opleidingen
K V
 anuit

de Korsakov Academie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren
van een verbinding met mbo en hbo opleidingen.

K O
 ok

zal er i.s.m. ZonMw en de kennisnetwerken specifieke doelgroepen afstemming
worden aangezocht met specifieke practoraten (mbo) en lectoraten (hbo).

K E
 r

wordt onderzocht waar de behoefte ligt om doelgroepgerichte
deskundigheidsbevordering te verbreden naar meerdere disciplines.

KKC ALS HET KENNISCENTRUM BINNEN DE KENNISINFRASTRUCTUUR SPECIFIEKE
DOELGROEPEN

1

De inrichting van de kennisinfrastructuur specifieke doelgroepen
K D
 e

doorontwikkeling van het doelgroepnetwerk wordt gefaciliteerd. Daarbij zal eind 2022
het door CELZ goedgekeurde zorglandschap van expertisecentra Korskakov volledig zijn
ingevuld.

K N
 aar

aanleiding van het besluit in het bestuurlijk overleg transitie kunnen de eerder
verstrekte transitiemiddelen van ZonMw ook in 2022 worden ingezet. Dit langs de lijn van
de doelen van de subsidie, waarbij het transitieplan leidend is bij de voortzetting van de
activiteiten.
Op basis van de visitatie wordt een ontwikkelplan opgesteld om goed voorbereid te zijn
voor de visitatie over twee jaar.

K M
 et

het verkrijgen van de ZonMw subsidie KSD doelgroep expertise netwerken voor 20222023 en de subsidie ZonMw KSD KC kan invulling worden gegeven aan de opdrachten die
hiermee zijn gegeven. De voor de verantwoording gevraagde rapportages zullen tijdig
worden voorbereid en ingediend.

K M
 et

de opdrachten vanuit de subsidies ontwikkelt het Kenniscentrum zich als onderdeel
van het kennisnetwerk door en zal verder invulling geven aan de kennisvraagstukken van
de leden en breder de ketenpartners en systeempartijen. Voor het kunnen vervullen van
de opdrachten en taken als kenniscentrum zal het bureau investeren in de versterking van
haar eigen kwaliteit op het gebied van de ondersteuning van onderzoek en wetenschap,
goed werkgeverschap en borging van interne processen.

K E
 r

is aandacht voor het ondersteunen van specifieke functies zoals last resort en regionale
samenwerking.
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K D
 e

samenwerking tussen de tien Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen
(NetwerkQ) binnen de langdurige zorg wordt verstevigd. Het KKC zal voor NetwerQ
haar faciliterende en coördinerende rol blijven invullen op vraag van de gezamenlijke
kennisnetwerken. K I n 2022 wordt een plan van aanpak datasystemen gemaakt.

K Er

zal samenwerking worden aangegaan met academische werkplaatsen en
kennisinstituten (waaronder bijvoorbeeld Vilans, het Trimbos-instituut en SKILZ)

K Tevens

wordt een plan van aanpak gemaakt om vanuit de samenwerkende
kennisnetwerken met het mbo en hbo samenwerkingsverbanden aan te gaan.

2

Vraagbaak
Het KKC is vijf dagen per week beschikbaar als vraagbaak op landelijk niveau voor
professionals, zorginstellingen, ketenpartners, kennisinstituten, cliënten en naasten.
Zij doen een beroep op de kennis van het KKC over de zorg en behandeling van mensen
met Korsakov.

3

Strategische positionering KKC in het kader van doelgroep specifieke beleidsontwikkelingen
K K
 ennisgerichte

beleidsontwikkelingen die zorg en behandeling van de specifieke
doelgroep raken worden gevolgd en onze leden worden hierover geïnformeerd.

K I
 nhoudelijke

beleidsthema’s, signalen, knelpunten en behoeften worden geagendeerd
op landelijke overlegtafels in afstemming met de brancheorganisatie Actiz.

K E
 r

wordt een nieuwe strategische koers opgesteld samen met de vereniging en dit
wordt besluitvorming voorgelegd aan de ALV in december 2022.

K V
 erbinding

wordt gelegd tussen beleidsontwikkeling en de praktijk bij lidorganisaties,
opdat een bijdrage vanuit het netwerk wordt geleverd die de beleidsontwikkeling beter
doet aansluiten bij de behoeften vanuit de zorgpraktijk voor mensen met Korsakov.

K B
 innen

het kennisnetwerk Korsakov wordt de samenwerking met de belangrijkste
landelijke ketenpartners (ziekenhuizen, verslavingszorg, GGZ, RIBW) en landelijke
stakeholders (CIZ, VWS, zorgverzekeraars, CCE, NZa) verder verstevigd.
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Begroting 2022
KKC BEGROTING 2022
opbrengst/kosten
1. opbrengst

Rubriek
Overige bedrijfsopbrengsten

Subsidies

Totaal 1. opbrengst
2. kosten

Totaal 2. kosten

Afschrijvingen en huur
Overige bedrijfskosten

Personeelskosten

RESULTAAT
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Kostensoort
Verwachte realisatie 2021
Begroting 2022
Academie
102.675
Boeken
1.832
Contributie
155.035
Subsidie sportdag
13.500
Subsidie VWS Rookruimtes (loopt t/m aug 2023)
ZonMw KSD 1
100.000
ZonMw KSD KC
ZonMw KSD Transitie
500.000
873.041
-10.015
(Rechtskundig) advies
-19.848
Accountantskosten
-6.299
Bankkosten
-1.689
Bestuurs- en vacatiekosten
-18.000
Drukwerk
-14.195
Financiele administratie
-8.000
Kantoor materialen (flip-over/markers/planbord)
-109
Kosten sportdag
Lidmaatschappen
-1.316
Overige algemene kosten
Overige personeelskosten (telefoon, ict)
-2.192
Porti
-676
Productontwikkeling en innovatie
-27.088
Registratiekosten (incl. visitatiekosten)
-13.465
Reiskosten en verblijfskosten
-5.765
Representatiekosten (bloemen, bonnen ect)
-4.037
Reservering subsidie KSD Transitie
-150.000
Reservering subsidie Rookruimtes
Reservering subsidie sportdag
-13.500
Salarisadministratie Verstegen
-2.404
Vergaderkosten
-5.768
Verzekeringen SOVIB***
-7.089
Website hosting en onderhoud ICT
-14.716
Reservering Wetenschapsraad
-20.000
-471.873
-818.045

54.996

75.000
0
138.138
164.000
100.000
470.000
0
947.138
-9.566
-10.000
-15.000
-1.700
-33.500
-16.500
-16.000
-400
-13.500
-21.500
-2.500
-750
-25.000
-50.000
-7.687
-5.000
150.000
-55.500
13.500
-3.270
-40.000
-7.500
-60.000
20.000
-727.696
-939.069

8.069
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