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2 KORSAKOV KENNISCENTRUM

Inleiding

Met dit jaardocument wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten en resultaten 

van het Korsakov Kenniscentrum. Onderdeel van dit document zijn het verslag van het 

bestuur en het financieel jaarverslag. De uitgevoerde activiteiten en resultaten worden 

toegelicht aan de hand van het jaarplan 2021 dat in de ALV van 8 december 2020 door de ALV 

is goedgekeurd.  

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag heeft, evenals de afgelopen paar jaar, 

het Covid-19 virus Nederland en de gehele wereld nog steeds in zijn ban. Er wordt een 

ongelofelijk beroep gedaan op zorgprofessionals, die een groot respect verdienen voor het 

werk en hun enorme inzet daarvoor. 

Naast de inzet binnen de eigen organisatie voor mensen met Korsakov, is de beweging naar 

een verdere samenwerking binnen en verbinding met het netwerk onverminderd voortgezet. 

En dat is bijzonder in een tijd waar verbinding en menselijke nabijheid op momenten een 

uitdaging is. Het met elkaar in contact blijven en inzetten van andere vormen om contacten 

te onderhouden heeft een vlucht genomen en we zijn er trots op ook in 2021 te hebben 

ervaren dat ons netwerk een stevig fundament kent. Een fundament waarop we samen 

verder bouwen aan kennisontwikkeling en deling. Een fundament om samen de kwaliteit 

van zorg en leven van mensen met Korsakov te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid 

van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen.

Vanuit dit fundament heeft in 2021 de transitie centraal gestaan naar een landelijk 

doelgroepexpertisenetwerk voor Korsakov, met een erkend kenniscentrum, regionale en 

landelijke expertisecentra. Hiermee gaan we de ambitie waarmaken om aantoonbaar te 

voldoen aan de criteria die hiervoor zijn gesteld en om hiervoor een officiële aanwijzing te 

krijgen. Dit stelt ons in staat om met elkaar goede zorg aan mensen met Korsakov te blijven 

bieden, en dit nu en in de toekomst te borgen.  

Dat het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bieden van goede zorg centraal staat 

binnen het gehele netwerk blijkt tevens uit de contacten met de Korsakov Academie. Er is 

een sterke wens binnen het netwerk om te blijven leren, kennis te ontwikkelen, te delen en 

te verspreiden. Dit is zichtbaar in de deelname aan trainingen met het volgen van de leerlijn, 

kennisbijeenkomsten, vakgroepen en het wetenschapsforum. Daarbij is er een verbinding 

met praktijkvragen en nieuwe inzichten uit onderzoek en best practices. Nieuwe kennis uit 

onderzoeken en publicaties over Korsakov zijn gedeeld via de website, via nieuwsberichten 

en is uitgelicht tijdens trainingen en kennisbijeenkomsten.

Op meerdere plaatsen binnen ons netwerk wordt onderzoek gedaan, aansluitend op de 

Kennisagenda. Hierbij nemen de zorgorganisaties Lelie zorggroep en Atlant een belangrijke 

rol in. Dit is verder verbreedt in de samenwerking met de zorgorganisaties Amsta, 

Noorderbreedte en Saffier. Met Vincent van Gogh GGZ is de huidige samenwerking op het 

gebied van onderzoek verder vormgegeven en versterkt. De voortgang van de uitvoering 

van de Kennisagenda wordt door het bestuur en de Wetenschapsraad van het Korsakov 

Kenniscentrum bewaakt en gestimuleerd. 
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In het landelijk overleg met Korsakov onderzoekers wordt expertise uitgewisseld en vindt 

verdere verbinding en samenwerking tussen de onderzoeken en onderzoekers plaats. Dit 

met het doel kennis af te stemmen en te verspreiden ten behoeve van implementatie in de 

praktijk. 

Ook hebben we als vereniging 2021 afgesloten met een mooi positief financieel resultaat. 

Met de gezonde financiële basis van onze vereniging kunnen we de verdere passende 

ondersteuning voor aangesloten lidorganisaties blijven waarmaken vanuit een goed bemand 

bureau. 

April 2022

Hendrik Jan van den Berg,

Namens het bestuur en directie Korsakov Kenniscentrum
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1. Korsakov Kenniscentrum

Missie 
Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov 

met als doel de kwaliteit van leven van mensen met Korsakov overal te verbeteren, de 

maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen.

Visie
Het Kenniscentrum streeft in samenwerking met gespecialiseerde zorgaanbieders en 

wetenschappelijke instellingen naar het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden in 

de breedste zin van het woord voor cliënten met het Syndroom van Korsakov. 

Deze ontwikkeling wordt op wetenschappelijk niveau en praktisch niveau gestimuleerd en 

uitgedragen. Het Kenniscentrum streeft ernaar om maximaal draagvlak voor de ontwikkelde 

kennis te krijgen binnen de groep van deskundigen in Nederland. 

Het kenniscentrum heeft als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen met 

Korsakov die in verpleeghuizen, GGZ-instellingen, instellingen voor beschermd wonen of 

thuis wonen. 

Daarbij richt het kenniscentrum zich op het vergroten van de maatschappelijke bekendheid 

en het terugdringen van het syndroom van Korsakov.

Organisatie
Het Korsakov Kenniscentrum is een vereniging van 39 lidorganisaties (december 2021) vanuit 

de zorgdomeinen: de Verzorging & Verpleging, GGZ en Beschermd Wonen, die de missie en 

visie van het Korsakov Kenniscentrum onderschrijven.

De lidorganisaties zijn verspreid over het gehele land. Een lid is gevestigd in België.

De vereniging heeft een bureau die de vereniging faciliteert bij het uitvoering geven aan 

haar doelstellingen en plannen. 
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2. Doelen en Resultaten

Vanuit de missie en visie zijn vijf strategische speerpunten geformuleerd. In 2021 is conform 

het jaarplan 2021 aan deze vijf speerpunten gewerkt. In dit jaarverslag worden de resultaten 

hierbinnen op hoofdlijnen weergegeven. 

1. Gespecialiseerd lerend kennisnetwerk Korsakov
Het KKC ondersteunt en stimuleert zorgprofessionals bij het verkrijgen van kennis, werk- 

en denkwijzen op het gebied van Korsakov door onderzoek en gerichte kennisdeling, 

verspreiding en ervaringsuitwisseling.

Vakgroepbijeenkomst

Centraal in vakgroepbijeenkomsten staat kennisdeling waaronder best practices, reflecteren 

op eigen handelen, intervisie, competenties en consultatie & versterking van het netwerk. 

De voorzitter van de vakgroep is altijd een professional uit de betreffende discipline die 

wordt ondersteund vanuit het bureau KKC. 

In 2021 is de vakgroep voor Specialistische verpleegkundigen succesvol opgestart. De 

vakgroepen voor maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en psychologen zijn 

opgestart of structureel vormgegeven en voortgezet. Voor de vakgroep voor de Specialist 

Ouderengeneeskunde is een format ontwikkeld en de start staat gepland voor 2022. 

De druk die er is op die discipline bijzonder groot geweest mede ook door Corona. 

Daarbij zoeken we die samenwerking met de beroepsgroep en dat vraagt een stevige 

voorbereiding en start. 

Digitale vindbaarheid van informatie en kennis over Korsakov 

Er is een belangrijke stap gemaakt in de zichtbaarheid van het Korsakov Kenniscentrum. Er 

zijn meer frequent nieuwsberichten geplaatst en er is meer gezamenlijk met organisaties 

informatie gedeeld in het netwerk, onder meer via interviews en berichten hierover. De 

content wordt steeds meer samen als netwerk ontwikkeld en gedeeld. 

De nieuwsbrieven worden jaarlijks tien keer uitgegeven en verspreid. Er is nog steeds een 

positieve groei van het aantal mensen dat zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, 

dit zijn er in 2021 ruim 900. Daarnaast is meer actief ingezet op het posten van nieuws op 

LinkedIn en Twitter en is er een stevige groei in het aantal volgers op LinkedIn.  

De website is actueel en nog steeds goed vindbaar. Tot slot vinden steeds meer professionals 

binnen de keten van Korsakov, cliënten en naasten het Korsakov Kenniscentrum met vragen. 

Ervaringsdeskundigheid vormgeven

Er is een samenwerking en er wordt regelmatig overlegd met Het Zwarte Gat, het landelijk 

netwerk cliëntenraden verslavingszorg. In 2021 is vier keer met elkaar afgestemd rondom 

diverse thema’s. We vragen input en delen kennis, informatie, ontwikkelingen en plannen 

vanuit het netwerk, het veld en het Korsakov Kenniscentrum. Zo zijn kennisproducten 

met elkaar besproken, visies gedeeld en hebben ze een belangrijke bijdrage gehad bij de 

handreiking cliëntparticipatie in de Korsakovpraktijk. De handreiking is ontwikkeld in 2021 

door uitvraag te doen in het hele netwerk, goede voorbeelden op te halen en dit te delen. De 

handreiking is breed in het netwerk gedeeld, er is aandacht voor de implementatie van de 

handreiking en dit heeft cliëntparticipatie, cliëntbetrokkenheid en medezeggenschap nog 

meer op de agenda gezet van het Korsakov Kenniscentrum en zorgorganisaties. 
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Er is een ontwikkeling ingezet rondom het vormgeven van een cliëntenpanel/ naastenberaad. 

In 2022 wordt een panel gehouden in samenwerking met cliëntvertegenwoordiging, 

lidorganisaties en hun cliëntenraden en/of familieraden. 

In lijn met de vereisten voor een landelijk doelgroepexpertisenetwerk is eind 2021 de 

cliëntvertegenwoordiging verankerd in het bestuur van het Doelgroepnetwerk Korsakov. Dit 

is tevens opgenomen in de statuten en de bestuurder Clientvertegenwoordiging is hiertoe 

benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Kennisbijeenkomsten en wetenschapsforum

We hebben het als netwerk gemist dat er ook dit jaar in verband met Covid-19 minder fysieke 

bijeenkomsten konden worden georganiseerd. Tegelijkertijd was de betrokkenheid en 

aanwezigheid hoog bij de digitale bijeenkomsten om met elkaar zoveel mogelijk te blijven 

verbinden, nieuwe kennis en ervaringen te delen en te blijven ontwikkelen. 

Er is een kennisbijeenkomst georganiseerd over de empathisch directieve benadering (EDB). 

Verder zijn er werkgroepbijeenkomsten gehouden en is er een bijeenkomst gehouden over de 

regionale samenwerking in het kader van de expertisecentra Korsakov.

In december vond het jaarlijkse Wetenschapsforum Korsakov plaats, dit keer opnieuw digitaal. 

Prof. dr. Roy Kessels, voorzitter van de Korsakov Wetenschapsraad, was de dagvoorzitter. 

Hij gaf aandacht aan de kennis dat volop in ontwikkeling is in het netwerk, waarbij ook 

steeds meer instellingen met een Topcare certificering bezig zijn en er een stimulans is in 

het netwerk om onderzoek te vertalen naar implementatie in de praktijk. 

Vervolgens zijn tien inspirerende presentaties/interviews gegeven en vond uitwisseling 

tussen de aanwezigen plaats.  

De aanwezigheid van een vertegenwoordiging vanuit verschillende disciplines en 

lidorganisaties maakt het Wetenschapsforum Korsakov ook dit jaar weer een mooie 

afsluiting van 2021. 

2. Kennisontwikkeling op basis van patientjourney en kwaliteit van leven 

Faciliteren bij de afstemming van onderzoek en de ondersteuning bij het invulling geven aan 

de Kennisagenda met onderzoeken

Het Korsakov Kenniscentrum neemt een belangrijke rol in bij het coördineren van onderzoek 

en faciliteren in het verkrijgen van onderzoeksfinanciering t.b.v. de implementatie van de 

Kennisagenda Korsakov. 

De Wetenschapsraad, verbonden aan het Korsakov Kenniscentrum, en de expertisecentra 

hebben zich gecommitteerd aan en een grote betrokkenheid bij de implementatie van de 

Kennisagenda. De voortgang van de uitvoering van de Kennisagenda wordt door het bestuur 

en de Wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum bewaakt en gestimuleerd. 

Naast de Wetenschappelijke Adviesraad is er een landelijk overleg met Korsakov 

onderzoekers. Dit bestaat uit onderzoekers van DEC’s en REC’s uit het netwerk. Zij dragen 

er zorg voor dat de implementatie van de Kennisagenda verder vorm krijgt, hebben zich 

eraan gecommitteerd in de beschrijving van onderzoekslijnen de Kennisagenda als centraal 

uitgangspunt te nemen, ze wisselen expertise uit en ze stemmen samenwerking op het 

gebied van onderzoek af. Dit met het doel kennis af te stemmen en te verspreiden ten 

behoeve van implementatie in de praktijk. Publicaties worden gedeeld via de nieuwsbrieven, 

de kennisbijeenkomsten, de vakgroepen, via scholing en training en zijn te vinden in de 

kennisbank. 
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Faciliteren bij het in beeld brengen van de cliëntenreis

In een werkgroep versterking regionale Korsakov samenwerking zijn organisaties 

ondersteund in hoe zij het best de cliëntreis is beeld kunnen brengen. Zowel regionaal als 

landelijk is gekeken wat een cliëntreis betekent, welke knelpunten zich binnen de cliëntreis 

(kunnen) voordoen, welke knelpunten blijken uit onderzoek van Susanne van den Hooff naar 

de patient journey en wat ervaringen vanuit experts in het veld hiermee zijn.

Er zijn grote stappen gezet door het ontwikkelen van een handvat stakeholdersanalyse, het 

delen en leren van elkaar, het samen met belangrijke regionale partners in beeld brengen 

van de cliëntreis en het werken aan een landelijk dekkend netwerk. Daarbij is gekeken hoe 

de cliëntreis voor mensen met het syndroom van Korsakov soepeler kan verlopen, waarmee 

zij de zorg op de juiste plek krijgen. De zorgstandaard Korsakov die op dit moment in 

ontwikkeling is hierin ook ondersteunend. De zorgstandaard heeft als basis de cliëntreis 

waarbij knelpunten die zijn herkend zijn beschreven, toewerkend naar aanbevelingen om de 

cliëntreis zo optimaal mogelijk vorm te geven. 

3.  Stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
Korsakov voor de gehele keten

Onderzoek in beeld en onderzoeksubsidies

De onderzoekslijnen, het lopende onderzoek en (mogelijke) aanvragen komen samen in de 

Wetenschapsraad. De verschillende onderzoeken, onderzoekers en publicaties zijn in beeld 

gebracht, met daarbij een duidelijk zichtbare verbinding met en tussen de onderzoekslijnen 

van de verschillende expertisecentra. Verder zijn er met de Wetenschapsraad stappen gezet 

richting multicenter onderzoek. 

Onderzoek stimuleren en initiëren zal altijd de praktijkgericht zijn opgezet, vanuit de 

kennisvragen uit de praktijk, en met aandacht voor onderzoek in de praktijk. Uitkomsten 

van onderzoek zullen op een toegankelijke wijze worden verspreid in de praktijk en op 

gestructureerde wijze worden doorontwikkeld zodat implementatie en borging in de praktijk 

mogelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan kennisbijeenkomsten, vakgroep bijeenkomsten, 

handreikingen, instructiefilmpjes, training -on the job-. De Wetenschapsraad blijft dicht bij 

de behoeften aan kennisontwikkeling in de praktijk en heeft advies gegeven ten aanzien 

van het vormgeven van kennisontwikkeling binnen het netwerk. Een voorbeeld is hoe een 

actuele situatie zoals Covid-19 meegenomen kan worden in onderzoek. 

Er is in 2021 een overzicht ontwikkeld met fondsen en subsidieprogramma’s ten behoeve van 

Korsakov. In de operationalisatie van het verwerven van subsidies en onderzoeksmiddelen 

is in het transitiejaar 2021 geconcludeerd dat op dit gebied de expertise en capaciteit mist 

binnen het bureau van het Korsakov Kenniscentrum. De behoefte voor 2022 is om een 

wetenschappelijk medewerker aan te trekken die een belangrijke bijdrage kan leveren onder 

andere het verwerven van onderzoeksubsidies, het bijhouden van calls, het ondersteunen 

van onderzoekers bij verwerven van middelen en het blijven verbinden van de verschillende 

onderzoekslijnen en DEC’s en REC’s aan de Kennisagenda van het doelgroepnetwerk. 

Eind 2022 wordt een opstart gemaakt met de nieuwe Kennisagenda. De kwaliteit van 

leven van cliënten wordt voor een groot deel bepaald door zorgverleners die weten wat zij 

(moeten) doen. Een kennisinfrastructuur gebaseerd op evidence en practise based kennis 

is daarbij belangrijk. Een Kennisagenda is daartoe essentieel. Tegelijkertijd blijkt binnen 

de verschillende kennisnetwerken het beantwoord krijgen van de vragen te stagneren. De 

reden hiertoe is dat het zeer moeilijk is om subsidieaanvragen gericht op (met name) de 



8 KORSAKOV KENNISCENTRUM

care gehonoreerd te krijgen. Dit komt door het laag volume van deze specifieke doelgroepen. 

Om die reden hebben verschillende kennisnetwerken gezamenlijk toegewerkt naar een 

voorstel voor een onderzoeksprogramma ‘versterking onderzoek voor specifieke doelgroepen 

in de langdurige zorg’. Hierover is met ZonMw in 2021 een brede meeting georganiseerd om 

oplossingen te bedenken en is met ZonMw een traject uitgezet om kennis te delen tussen 

de doelgroepnetwerken over de kennisagenda’s en de grote lopende onderzoeksprogramma’s 

van ZonMw. In de laatste programmatekst van Kennisnetwerken Specifieke Doelgroepen - 

ZonMw - is hierover na overleg een passende passage opgenomen die meer mogelijkheden 

kan gaan bieden voor een doelgroepnetwerk in het verkrijgen van onderzoeksubsidies bij de 

onderzoeksprogramma’s van ZonMw. In 2022 komen vervolggesprekken met het ministerie 

van VWS om dit te kunnen effectueren. 

4.  Korsakov Academie gericht op specifieke competenties Korsakov zorg 
en behandeling

Aansluiting competenties op leerlijn, leerdoelen en opleidingsaanbod

In de Korsakov Academie wordt doelgroepspecifieke scholing ontwikkeld in samenwerking 

met onderzoekers, professionals in het veld en onderwijskundigen. Daarbij is het 

competentieprofiel voor het expertisegebied zorgverlener Korsakov leidend. Met V&VN is een 

afstemming en wordt input verzameld voor de (door)ontwikkeling van het competentieprofiel. 

Ook zijn de scholingen door V&VN als beroepsorganisatie geaccrediteerd voor het 

kwaliteitsregister.

In 2021 is het competentieprofiel verzorgende niveau 3 geüpdatet, inclusief de op basis hiervan 

ontwikkelde leerlijn en leerdoelen. De Korsakov Academie ondersteunt instellingen om te 

kunnen voldoen aan het competentieprofiel met behulp van de leerlijn en passende trainingen.   

De trainingen hebben een basis in wetenschappelijk onderzoek, zijn geaccrediteerd door 

het V&VN-kwaliteitsregister het Korsakov Kenniscentrum is CRKBO gecertificeerd. In 2021 

is de audit van het CRKBO opnieuw met succes afgesloten. Daarmee is de kwaliteit van de 

opleiding geborgd. Zo zijn er eisen op het gebied van organisatie, docenten, voorlichting, 

contact & betalings- en leveringsvoorwaarden, uitvoering en eisen voor de klachtenregeling. 

Alle trainers hebben een docentvaardigheid volgens CRKBO-norm. Veel van de trainers hebben 

zelf werkervaring in de zorg voor of behandeling van mensen Korsakov. Er is een groei in 

trainers, een betrokken trainersteam en er vindt uitwisseling en afstemming plaats tussen de 

praktijk, de trainers en onderzoekers over de inhoud, opbouw en evaluaties van de trainingen 

in de leerlijn. Voortdurend wordt vanuit de kwaliteitscyclus gewerkt aan het verbeteren en 

actualiseren van onze trainingen, waarbij de trainers ook met elkaar meekijken in de praktijk 

van het trainen. 

Op instellingsniveau worden train-de-trainer trajecten uitgevoerd waardoor instellingen in 

hun regio de omliggende zorginstellingen kunnen trainen. De trainers worden vanuit het 

Korsakov Kenniscentrum gedetacheerd. De coördinator draagt er zorg voor dat de trainingen 

aangesloten blijven op de doelen van de leerlijn en het competentieprofiel. 

Er is in 2021 veel aandacht uitgegaan naar het trainen van medewerkers en het zorgdragen 

voor dat de eerste stappen in de leerlijn via geaccrediteerde trainingen door instellingen zijn 

doorlopen. 

De Korsakov Academie bestaat eind 2021 uit negen trainingen en op basis van wensen uit de 

praktijk zijn er trainingen in ontwikkeling. Dit laatste zijn: Psychiatrie bij Korsakov basis, 

Palliatieve zorg bij Korsakov, Intervisie Empathisch Directieve benadering bij Korsakov 

De gemiddelde waarderingsscore van de trainingen is ruim boven de 8.
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5.  Korsakov Kenniscentrum in transitie naar een Doelgroepexpertise-
netwerk (binnen de kennisinfrastructuur specifieke doelgroepen)

De inrichting van de kennisinfrastructuur specifieke doelgroepen

Eind 2020 hebben we een transitierapport opgeleverd aan de CELZ met daarin beschreven 

op welke wijze we de transitie in 2021 vormgeven om te komen tot de aanwijzing voor een 

doelgroep expertisenetwerk Korsakov. Vanuit opgestelde criteria voor het doelgroepnetwerk, 

Kenniscentrum en expertisecentra zijn een transitiewerkgroep en themagerichte 

werkgroepen geformeerd. Dit om met elkaar als netwerk te verbinden, samen te werken 

en belangrijke thema’s in gezamenlijkheid op te pakken en met elkaar in te delen, leren 

en ontwikkelen. In het totaal van de werkgroepen waren alle organisaties meerdere keren 

vertegenwoordigd. Iedereen heeft bijgedragen voor het collectief en het hogere doel voor 

mensen met het syndroom van Korsakov. Zo is er gezamenlijk onder meer een handreiking 

cliëntparticipatie ontwikkeld, regionale samenwerking verstevigd en zijn er rondom scholing 

stappen gezet in wat we belangrijk vinden en verder in willen ontwikkelen. Er is tevens 

gezamenlijk stilgestaan bij wat vanuit expertisecentra de behoefte is ten aanzien van een 

Kenniscentrum. Voor de transitiefase is vanuit ZonMw een subsidie toegekend die volgens 

het transitieplan wordt ingezet. Voortgangsgesprekken zijn met een vaste regelmaat met de 

programmamanager ZonMw.

Het werken in een transitiejaar heeft veel energie gekost van een ieder. De inzet is vanaf 

begin tot eind van het jaar heel hoog geweest. Er was een hoge mate van betrokkenheid bij 

elkaar en het doelgroepnetwerk. 

Met behulp van transitiecoaches zijn organisaties begeleid in het kijken naar de 

uitdagingen en oplossingen om te kunnen gaan voldoen aan de gestelde criteria voor een 

expertisecentrum. 

De gestructureerde werkwijze en aanpak is hierbij succesfactor geweest. Met regelmaat 

is per instelling een ontwikkelscan besproken, nagedacht over een ontwikkelplan en zijn 

gesprekken gehouden over waar de instelling staat ten aanzien van de criteria en wat nodig 

is. Daarbij hebben de transitiecoaches elkaar onderling aangescherpt, goede werkwijzen 

met elkaar gedeeld waarmee er een continu leren kon ontstaan. Om op de hoogte te blijven 

van ontwikkelingen en geleerde lessen zijn leden met regelmaat op verschillende manieren 

geïnformeerd. 

Dit kwam samen in de proefvisitatie waar organisaties bij elkaar gingen kijken en elkaar 

feedback en zo nodig suggesties gaven ten aanzien van het voldoen aan de criteria. Daarbij 

is het zelfreflecterend vermogen van organisaties lovenswaardig geweest.

Ook hebben we belangrijke stakeholders ondersteund in het komen tot een passende 

bekostigingsstructuur met benodigde regelgeving. 

De transitie is tegelijkertijd een hobbelige weg geweest waarbij de kuilen niet altijd vooraf 

konden worden voorzien. Dit heeft een groot beroep gedaan op de flexibiliteit, veerkracht en 

creativiteit van alle betrokkenen. We waren eind december 2021 gereed en wilden ons graag 

presenteren als volwaardig doelgroepexpertisenetwerk met een Kenniscentrum, landelijke 

expertisecentra en regionale expertisecentra. Door onvoorziene omstandigheden heeft de 

visitatie in het eerste kwartaal van 2022 plaatsgevonden. 

In 2022 is gestart met de visitaties, waarbij terugkijkend ook uit de eerste uitkomsten blijkt 

dat er ongelofelijk veel met elkaar is bereikt en neergezet en we trots kunnen zijn op het 

netwerk dat we met elkaar hebben opgebouwd. 
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Strategische positionering Korsakov Kenniscentrum in het kader van doelgroep specifieke 

beleidsontwikkelingen

De afgelopen jaren is de samenwerking binnen het samenwerkingsplatform NetwerQ van de 

laag volume hoog complex doelgroepnetwerken verstevigd. Op het gebied van onderzoek, 

onderwijs en implementatie zijn belangrijke stappen gezet om met en van elkaar te kunnen 

leren. Het Korsakov Kenniscentrum heeft zich binnen het samenwerkingsplatform NetwerQ 

van de laag volume hoog complex doelgroepnetwerken laten leren kennen als koploper die 

graag haar kennis, producten en ervaringen deelt.

Systeempartijen en belangrijke stakeholders vinden het Korsakov Kenniscentrum. Denk 

hierbij aan onder meer Actiz, collega doelgroepnetwerken, het ministerie van VWS, de 

NZA en zorgkantoren. Als betrouwbare partner geven we vanuit kennisfuncie input ten 

behoeve van de beste zorg voor mensen met Korsakov. De komende jaren zetten we deze 

ontwikkeling graag voort.

Landelijke kennisgerichte beleidsontwikkelingen worden door het Korsakov Kenniscentrum 

gevolgd en leden worden hierover geïnformeerd. Er is in 2021 veel aandacht besteed aan de 

ontwikkelingen rondom de kennisinfrastructuur langdurige zorg. Tegelijkertijd is het komen 

tot het sluiten van de interne rookruimtes opgepakt en is daarin met het ministerie van 

VWS en Actiz opgetrokken. Er is gekomen tot een overbruggingsperiode tot juli 2023 voor de 

sluiting van de interne rookruimtes voor afdelingen waar uitsluitend mensen met Korsakov 

wonen. Daarbij kunnen instellingen gebruik maken van begeleiding bij het komen tot de 

sluiting van deze interne rookruimtes.  
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3. Korsakov Kenniscentrum in het kort

 Naam Korsakov Kenniscentrum

 Adres Slinge 901

 Postcode en plaats 3086 EZ Rotterdam

 Nummer KvK 24426134

 Internet www.korsakovkenniscentrum.nl

 Email info@korsakovkenniscentrum.nl

Op 1 januari 2017 is de stichting Korsakov Kenniscentrum is als vereniging doorgegaan. De 

vereniging krijgt sinds september 2017 ondersteuning van Lelie zorggroep voor de financiële 

administratie. Het kenniscentrum is CRKBO gecertificeerd. De statuten, huishoudelijk 

reglement, privacyreglement en algemene voorwaarden staan op de openbare pagina’s van 

de website. 

Het Korsakov Kenniscentrum heeft een ANBI status. Dat houdt in dat het een algemeen nut 

beogende instelling betreft.

Organisatie
Het Korsakov Kenniscentrum is een vereniging van 39 lidorganisaties (december 2021) met 

leden vanuit de zorgdomeinen: de Verzorging & Verpleging, GGZ en Beschermd Wonen:

Aafje

Amsta

Archipel

Atlant

Beweging 3.0

Brabantzorg

Careaz

De Hoven

De Wever

Dimence

Evean

Frankelandgroep

GGzE Nestor

Het Parkhuis

Hilverzorg

Leger des Heils M-NL

Lelie zorggroep

Leviaan

Liberein

MagentaZorg

Meandergroep

Mijzo

Noorderbreedte

Pleyade

Psychiatrisch Centrum 

  Sint-Hiëronymus (B)

Quarijn

RIBW K/AM

Rivas

Saffier

St Anton Constandse

St Tactus Verslavingszorg

SVRZ

Tante Louise

Thebe

Topaz

Van Tongerloo Zorggroep

Vincent van Gogh GGZ

Zorgaccent

Zorgpartners MH

Bureau
De vereniging heeft een bureau die de vereniging faciliteert bij het uitvoering geven aan 

haar doelstellingen en plannen. 

http://www.korsakovkenniscentrum.nl
mailto:info@korsakovkenniscentrum.nl
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Personeelsinformatie

Op het bureau zijn vier medewerkers actief bij het KKC.

1. Mevr. Cynthia Vogeler – directeur

 32 uur per week 

2. Mevr. Marga ten Wolde – coördinator

 32 uur per week

3. Mevr. Eveline Kalkhoven – secretaresse, projectmedewerker

 24 uur per week

4. Marloes Dekker a.i.– communicatieadviseur 

 4 uren per week 

Er is een directiereglement dat onderdeel uitmaakt van het huishoudelijk reglement. Beide 

documenten zijn via de website beschikbaar.

Personeelsbeleid

Voor het personeel van het bureau wordt de cao VVT gevolgd. Het jaargesprek met de 

directeur is gevoerd door twee leden van het bestuur.

Verzuim

Er is in 2021 een melding geweest van een medewerker met verzuim. Dit was kortdurend.
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4. Bestuursverslag

Bestuur
Het bestuur van het Korsakov Kenniscentrum bestaat uit vijf leden.

Alleen bestuurders van een lid van de Vereniging kunnen benoemd worden als bestuurslid. 

De zittingstermijnen zijn vastgelegd in een rooster van aftreden. Bij het rooster van aftreden 

wordt rekening gehouden met het volgende:

Samenstelling

Leden van het bestuur in 2021 zijn:

Mevr. Petra van Dam voorzitter t/m 8 december 2021 2e termijn 

De heer Thijs Houtappels t/m 2 juni 2021 2e termijn

De heer Dick van Duijn vanaf 2 juni 2021 1e termijn

De heer Hendrik Jan van den Berg penningmeester en 2e termijn

  vanaf 8 december 2021 voorzitter

De heer Jos Egger lid  2e termijn

Mevr. Aline Poolen lid  2e termijn

De werkzaamheden van de leden van bestuur en de Korsakov Wetenschapsraad zijn 

onbezoldigd.

Overleg

Bestuursoverleg

In 2021 heeft het bestuur van het Korsakov Kenniscentrum volgens de opgestelde 

jaarplanning zesmaal een reguliere vergadering gehouden op:

- 12 februari 2021

- 11 mei 2021

- 8 juli 2021

- 20 september 2021

- 7 oktober 2021

- 19 november 2021

Het bestuur wordt door de directeur geïnformeerd door middel van een management- en 

financiële rapportage per kwartaal. Er is een P&C cyclus waarin elk kwartaal de plannen, 

begroting, voortgang en ontwikkeling, activiteiten en resultaten worden besproken in het 

bestuur in aanwezigheid van de directeur. Vooraf aan de bestuursvergadering spreekt de 

voorzitter afzonderlijk met de directeur ter voorbereiding van de vergadering. Daarnaast is 

er per kwartaal overleg tussen de directeur en de penningsmeester van het bestuur of met 

diens hoofd F&C van Lelie zorggroep.

Algemene Ledenvergadering

Er zijn twee Algemene Leden Vergaderingen georganiseerd door het bestuur op:

- 2 juni 2021

- 8 december 2021.
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De ALV heeft in 2021 onder meer de volgende besluiten genomen:

■	 Goedkeuring Jaarrekening 2020 

■	 De kascommissie verleent het bestuur decharge over 2020

■	 Goedkeuring Jaarplan 2022

■	 Goedkeuring herziene begroting 2021

■	 Goedkeuring begroting 2022

■	 Contributie 2021 blijft ongewijzigd 

■	 Goedkeuring contributie 2022

Korsakov Wetenschapsraad

Cynthia Vogeler is vanuit KKC secretaris van de Wetenschapsraad KKC. Vanuit het bestuur is 

de heer Jos Egger contactpersoon voor de Korsakov Wetenschapsraad. Deze adviescommissie 

stelt zich de volgende doelen: Het inventariseren welk onderzoek gedaan wordt op het 

gebied van de behandeling en zorg voor mensen met Korsakov en de kennis hierover 

verspreiden: 

■	 Op verzoek adviseren over onderzoek van individuele leden 

■	 Gevraagd en ongevraagd advies geven over beleidsacties, kennisproducten en trainingen 

van het kenniscentrum en het door het kenniscentrum geïnitieerd en/of gefinancierd 

onderzoek 

■	 Wetenschappelijke onderzoeksresultaten vertalen naar praktijk en beleid. 

■	 Gezamenlijk onderzoek initiëren. 

De Korsakov wetenschapsraad bestaat uit vier leden en wordt ondersteund door de 

secretaris: 

■	 Voorzitter prof. dr. Roy Kessels - Hoogleraar neuropsychologie, hoofd van de sectie Neuro- 

en Revalidatiepsychologie van de Radboud Universiteit en klinisch neuropsycholoog 

■	 Lid prof. dr. Albert Postma - Hoogleraar Sociale Wetenschappen, Psychologie,    

Psychologische Functieleer van de Universiteit Utrecht 

■	 Lid prof. dr. Cees Hertogh - Hoogleraar ouderengeneeskunde en geriatrie van het Vrije 

Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam. 

■	 Lid prof. dr. Berno van Meijel – Hoogleraar GGZ-verpleegkunde bij afdeling Psychiatrie van 

Amsterdam UMC en lector bij Hogeschool Inholland, verbonden als lector/hoogleraar aan 

de Parnassia Groep. 

■	 Secretaris Drs. Cynthia Vogeler - Directeur Korsakov Kenniscentrum 

De Korsakov Wetenschapsraad is in 2021 tweemaal bijeengeweest. Centraal heeft gestaan 

de ontwikkelingen naar een academisch kennisnetwerk Korsakov en de uitvoering van 

het ZonMw programma Kennisnetwerken specifieke doelgroepen. De kennisagenda is 

verder besproken. Daarnaast is er gesproken met VWS over het Programma Versterking 

Kennisinfrastructuur van VWS en de verbinding van wetenschap en praktijk. Vanuit de 

Korsakov Wetenschapsraad is het proces afgerond voor het opnemen van de interventie 

Foutloos Leren bij Korsakov in de Vilans database voor Bewezen Interventies Langdurige 

Zorg. Voorts is er vormgegeven aan de inhoudelijke presentatie en organisatie van het 

Wetenschapsforum Korsakov en de kennisbijeenkomsten. Ook zijn de leden van de 

wetenschapsraad op verschillende onderwerpen individueel geconsulteerd op onderwerpen 

op gebied van academie en onderwijs en de zorg voor en behandeling van mensen met 

Korsakov.
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AVG en privacyreglement

Sinds mei 2018 is de AVG in werking getreden. De AVG-verklaring wordt elk jaar herzien zo 

ook in 2021. De AVG-verklaring en het privacyreglement staan vermeld op de website. 

Algemene Voorwaarden                                                                         

De algemene voorwaarden staan vermeld op de website. Er wordt bij de levering van 

boeken ect. verwezen naar de Algemene Voorwaarden. Bij trainingen worden de Algemene 

Voorwaarden toegestuurd samen met de overeenkomst.

Klachtenreglement

In de Algemene Voorwaarden is een paragraaf opgenomen over de procedure bij klachten. 

Zie hiervoor het klachtenreglement. Ook houden wij een klachtenregistratie bij. Na bezwaar 

is er de mogelijkheid om zich te wenden tot een onafhankelijke derde, in de persoon van de 

heer mr. Peter Verheijden, Leeman Verheijden Huntjes Advocaten te Rotterdam. 

In 2021 zijn er geen klachten gemeld bij het Korsakov Kenniscentrum.

1. 



16 KORSAKOV KENNISCENTRUM

5. Vooruitblik

Het Korsakov Kenniscentrum is ook in 2022 de vereniging zijn waar ‘Alles over Korsakov’ 

centraal staat voor haar lidorganisaties en geïnteresseerden in de zorg en behandeling voor 

mensen met Korsakov. Kennisontwikkeling, kennisdeling, scholing en expertiseontwikkeling 

zijn en blijven kerntaken vanuit de vereniging.

In het Jaarplan 2022 zijn de speerpunten, doelen en acties voor 2022 beschreven in de lijn 

van de strategische koers die met een jaar is verlengd tot 2023. In 2022 zal er een nieuwe 

strategische koers worden ontwikkeld waarbij alle leden betrokken gaan worden.

Nu het Korsakov Kenniscentrum is geaccrediteerd als doelgroepnetwerk door VWS/CELZ 

volgt na de transitiefase het succesvol implementeren van de nieuwe kennisinfrastructuur 

met expertisecentra in de langdurige zorg voor mensen met Korsakov. De toegevoegde 

waarde van een doelgroepnetwerk met expertisecentra zal voor allen betrokken bij de zorg 

en behandeling van mensen met Korsakov voelbaar moeten worden door versterking in 

kennisontwikkeling en -deling en de nabijheid van de expertisecentra in het land.

Ook zal in 2022 de ontwikkeling van de zorgstandaard een belangrijke plaats innemen 

naast het verder stimuleren van nieuwe kennisontwikkeling en de implementatie daarvan 

faciliteren. Daarnaast zal bijzondere aandacht uitgaan naar een versterking van het 

(lerend) kennisnetwerk, de regionale ketensamenwerking, de scholing met als basis het 

competentieprofiel en leerlijn, én de infrastructuur voor onderzoek. Vanzelfsprekend 

zijn en blijven kennisontwikkeling, kennisverspreiding en -deling en training & scholing 

de kernactiviteiten van het Korsakov Kenniscentrum voor alle bij netwerk aangesloten 

organisaties. In 2022 zal het Korsakov Kenniscentrum als erkend doelgroepnetwerk met een 

kenniscentrum ook een meerjarige financiering aanvragen vanuit het ZonMw programma 

Kenniscentra Specifieke doelgroepen. Daarmee kunnen de speerpunten en activiteiten van 

het Korsakov Kenniscentrum verder met ambitie worden vormgegeven. 


