
Criterium 9. Lopende wetenschappelijke onderzoeken Korsakov Centrum voor ACS (periode 2017-2021) 

Nr Titel Onderwerp Onderzoekers Promotie j/n (co-) 
promotores 

Startdatum Fase (Verwachte) 
einddatum 

1 Treatment of apathy in 
patients with alcohol 
related cognitive 
dysfunctions 

Onderzoek naar de 
diagnostiek en behandeling 
van apathie bij 
alcoholgerelateerde 
cognitieve stoornissen 

M. van Dorst, 
Y. Rensen, G. 
Janssen, R. 
Kessels 

Ja, M. van Dorst is 
de promovenda, 
aangesteld bij het 
Korsakovcentrum 

Y Rensen, R. 
Kessels 

Jul-20 Instrument Apathy Motivation 
Index vertaald en bewerkt; 
Eerste artikel gepubliceerd; 
literatuurstudie naar niet-
farmacologische behandeling 
van apathie lopend 

2026 

2 Evaluation and 
implementation of the 
OPAC treatment 

Omgaan met 
Problematisch 
Alcoholgebruik en 
Cognitieve Stoornissen 

G. Janssen, Y. 
Rensen, M. 
van Dorst 

nee nvt Sep-19 Opzet behandeling en eerste 
pilots afgerond, nu 
implementatie en systematische 
evaluatie 

2025 

3 Neuropathology and 
diagnostic criteria for 
Korsakoff’s syndrome, 
Wernicke’s 
encephalopathy and other 
alcohol-related cognitive 
disorders 

Literatuurstudies naar 
neuropathologie en 
diagnostische criteria van 
Wernicke-encefalopathie 
en het syndroom van 
Korsakov 

K. Arts, R. 
Kessels, S. 
Visser (UvA) 

Ja, K. Arts is de 
promovendus; 
promotie is 
samenwerking 
tussen UvA en 
RU, aanstelling 
zowel bij 
Korsakovcentrum 
als ProPersona 
Thalamus 

R. Kessels, S. 
Visser 

Dec-2015 Eerste reviewartikel 
gepubliceerd 
Boekhoofdstuk net verschenen 
Historisch artikel over apathie in 
voorbereiding 

2025 

4 Performance validity in 
alcohol-related cognitive 
disorders 

De waarde van prestatie- 
en 
symptoomvaliditeitstests 
bij mensen met beperkte 
of uitgebreide 
alcoholgerelateerde 
neurocognitieve 
stoornissen  

Y. Rensen, G. 
Janssen, R. 
Kessels, I. 
Aaftink 

nee nvt Jan-19 Eerste artikel over gebruik van 
PVT’s in concept gereed 
Samenwerking met Tactus 
gestart voor onderzoek naar 
samenhang symptoom- en 
prestatievaliditeitstests in de 
verslavingszorg 

2024 

5 Computer-assisted  
assessment of executive 
function 

Onderzoek naar de 
validiteit van computer-
ondersteunde diagnostiek 
van executieve functies 

G. Janssen, R. 
Kessels 

nee nvt Jan-18 Eerste artikel (EF-taken CANTAB) 
in voorbereiding; 
dataverzameling verdere 
validatie Miyake-computertaken 
gestart 

2024 

6 Executive functioning of 
patients with Korsakoff 

Onderzoek naar de relatie 
tussen executieve 
functietests, alledaags 

W. Moerman-
van den Brink 
(RU/Atlant), 

Ja; W. Moerman-
Van den Brink is 
de promovenda, 

Y. Rensen, J. 
Egger, R. 
Kessels 

Jun-2015 Externe promovendus vanuit de 
RU i.s.m. Atlant volgt tevens de 
opleiding tot gz-psycholoog en is 

2024 



Syndrome in long-term 
care facilities 

executief functioneren en 
apathie, samenwerking 
met Atlant, 
dataverzameling o.a. in 
Korsakov Centrum 

Y. Rensen, J. 
Egger, & R. 
Kessels  

aangesteld bij 
Atlant, maar 
project is 
samenwerking 
met de RU en 
VVGI (waar ook 
dataverzameling 
loopt) 

2x met zwangerschapsverlof 
geweest  
Twee wetenschappelijke 
artikelen gepubliceerd in 
internationale tijdschriften, 
derde artikel geaccepteerd voor 
publicatie 

7 Assessment of social 
cognition in alcohol-
related cognitive disorders 

Onderzoek naar de 
bruikbaarheid en validiteit 
van sociaal-cognitieve tests 
(Theory of Mind, Faux Pas, 
Emotion Recognition Task, 
SNQ) en hun samenhang 
met dagelijkse 
uitkomstmaten (PCRS, 
AMI) 

Y. Rensen, G. 
Janssen, R. 
Kessels 

nee nvt Jun-2021 Eerste mastertheseproject 
gestart 

2023 

8 Confabulations and false 
memories in Korsakoff 
patients and other alcohol-
related cognitive disorders 

Het meten van 
confabulaties en onjuiste 
herinneren bij patiënten 
met het syndroom van 
Korsakov en andere 
alcoholgerelateerde 
cognitieve stoornissen 

Y. Rensen, R. 
Kessels 

nee nvt Jan-2018 Artikel over gereviseerde NVCL 
gepubliceerd 
Artikel over confabulaties in de 
postacute en chronische fase 
gepubliceerd 
Artikel over relatie tussen 
confabulaties en onjuiste 
herinneringen in voorbereiding 

2023 

9 Assessment of quality of 
life in patients with 
Korsakoff’s syndrome 

Ontwikkeling en validatie 
van zelfrapportage-
instrument om kwaliteit 
van leven bij mensen met 
het syndroom van 
Korsakov te meten 

Y. Rensen, R. 
Kessels, P. ten 
Klooster 
(Universiteit 
Twente) 

nee nvt Jan-2019 QUALIKO lijst ontwikkeld en 
gevalideerd 
Eerste artikel over QUALIKO 
gepubliceerd 
Vervolgstudie naar samenhang 
met MANSA-16 lopend (eerste 
masterthese geschreven) 

2023 

10 Ecological assessment of 
memory function using the 
Dutch version of the 
RBMT-3 in patients with 
alcohol-related cognitive 
disorders or acquired brain 
injury 

Nederlandse validatie, 
bewerking en uitgave van 
de Engelse Rivermead 
Behavioural Memory Test – 
3e editie; samenwerking 
met Pearson 

Y. Rensen, R. 
Kessels 

nee nvt Maart-21 Vervolg op het promotietraject 
van Dr. Arie Wester; 
samenwerking met Pearson om 
test uit te geven; laatste 
dataverzameling bij gezonde 
controles start in najaar 2021 

2023 



11 Cognitive Bias 
Modification in patients 
with psychopathology or 
alcohol-related cognitive 
disorders 

Onderzoek naar de 
effectiviteit van CBM-
training bij ACS en andere 
psychopathologie 

A. Loijen, Y. 
Rensen, J. 
Egger, M. 
Rinck (RU), E. 
Becker (RU) 

Ja, A. Loijen is de 
promovenda, 
deels aangesteld 
bij het 
Korsakovcentrum 
(FTE 0.16) 

J. Egger, M. 
Rinck, E. 
Becker 

Jan-2015 Eerst empirische studie 
gepubliceerd, review 
gepubliceerd, paper in prep. 
Naar de relatie tussen impliciet 
leren (CBM) en residu expliciet 
geheugen.  

2023 

12 Learning ability and 
everyday functioning in 
patients with alcohol-
related cognitive disorders 

Het meten van 
leerbaarheid in relatie tot 
zelfredzaamheid van 
patiënten met ACS voor- en 
na behandeling in het 
Centrum  

J. van Nuland, 
R. Kessels, Y. 
Rensen, G. 
Janssen 

nee nvt Sep-20 Masterthese J. van Nuland 
gereed; artikel over deze 
onderzoeksresultaten in 
voorbereiding 

2022 

13 Cognitive functioning, 
personality traits and 
psychological distress in 
long-term benzodiazepine 
users 

Empirisch onderzoek naar 
cognitieve stoornissen bij 
benzodiazepineverslaving; 
samenwerking met NISPA 

R. Kessels, A. 
Schellekens 
(NISPA) 

nee nvt Feb-21 Masterthese voltooid; 
wetenschappelijk artikel in 
voorbereiding 

2022 

14 Wernicke-Korsakoff 
syndrome after bariatric 
surgery 

Literatuurstudie naar het 
vóórkomen en de 
behandeling van W-KS na 
bariatrische chirurgie 

G. Janssen,Y. 
Rensen, J. 
Egger 

nee nvt Sept-18 
 

Literatuurstudie afgerond, 
artikel in voorbereiding 

Juni-22 

15 Validation and 
implementation of the 
Dutch version of the 
Barkley Deficits in 
Executive Functioning 
Scale (BDEFS) 

Bewerking, validatie en 
uitgave van de BDEFS voor 
Nederland, maat om 
alledaagse executieve 
problemen vast te kunne 
stellen bij o.a. ACS 

J. Beerten-
Duijkers, C. 
Vissers, J. 
Egger 

nee nvt Apr-21 Data verzameld, overleg met 
uitgever 

Jul-22 

16 Self-regulation in Dual 
Diagnosis. A 
neuropsychological 
perspective 

Neuropsychologisch 
perspectief op zelfregulatie 
bij dubbel diagnose 

J. Beerten-
Duijkers, C. 
Vissers, J. 
Egger, M. 
Rinck 

Ja, J. Beerten-
Duijkers is de 
promovenda, 
aangesteld bij het 
Korsakovcentrum 

J. Egger, C. 
Vissers, M. 
Rinck 

Sep-11 Dissertatie gereed en verdedigd 
in maart 2021 

2021 

17 Substance-Induced 
Neurocognitive Disorders 
detection, prevalence and 
course during treatment in 
addiction health care 

Psychometrische 
eigenschappen en 
bruikbaarheid van de 
MoCA bij patiënten met 
(het vermoeden van) ACS  

C. Zeetsen-
Bruijnen, B. 
Dijkstra 
(NISPA), S. 
Walvoort, C. 
de Jong 
(NISPA), R. 
Kessels 

Ja, C. Zeetsen-
Bruijnen is de 
promovenda, 
aangesteld bij het 
Korsakovcentrum, 
gefinancierd door 
NISPA 

B. Dijkstra 
(NISPA), S. 
Walvoort, C. 
de Jong 
(NISPA), R. 
Kessels 

Dec-12 Dissertatie voltooid en 
verdedigd in februari 2021  

2021 



 


