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Robuust doelgroep expertise 
netwerk door de structuren 
te versterken

1. Eigen organisatie versterken door formatie passend bij de taak die voor ons ligt (kwalitatief en kwantitatief)
2. Versterken kennisnetwerkfunctie door:

 • het steviger verbinden op bestuurlijk en uitvoeringsniveau met de andere LVHC doelgroepen binnen de langdurige zorg, met een verbindende rol t.b.v. NetwerQ
 • samenwerking verder te verstevigen met cliëntorganisaties, leden, ketenpartners, systeempartijen, en vanuit Wetenschapsraad met (inter)nationale onderzoeksnetwerken 
 • het op basis van de visitatie voorbereiden van de tussentijdse- en voortgangsevaluatie doelgroepnetwerk Korsakov en KKC 
 • het verder versterken van cliëntenparticipatie aan de hand van landelijk cliënten/naastenpanel, voortbouwen op samenwerking met Het Zwarte Gat, organiseren werkgroep cliëntparticipatie en aandacht voor 

implementatie van handreiking cliëntenparticipatie in Korsakovzorg.
3. Impactvolle belangenbehartiging op basis van de kennisexpertisefunctie 

 •  Inhoudelijke beleidsthema’s, signalen, knelpunten en behoeften worden geagendeerd op landelijke overlegtafels, in afstemming met brancheorganisatie ActiZ
 •  Verbinding leggen tussen beleidsontwikkeling en de behoeften vanuit de praktijk bij lidorganisaties

4. Regionale samenwerking faciliteren voor een landelijk dekkende expertisefunctie
 •  Organiseren en faciliteren van Landelijke Overleggen met de Expertisecentra Korsakov (LOEK)
 •  Ondersteunen van regionale samenwerking en definiëring van last resort en consultatie, i.s.m. de commissie regionaal dekkend expertisenetwerk Korsakov en het CCE
 •  Verbinding en uitwisseling tussen leden faciliteren door delen van informatie over elkaars kennis en expertise, stimuleren van werkbezoeken tussen leden en het starten met verkenning van digitaal platform gekoppeld 

aan de website
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Kennisvragen ophalen
Kennisbehoefte in de 
zorgpraktijk in beeld brengen

1. De Kennisagenda 2019-2023 evalueren en een overzicht geven van de invulling van de Kennisagenda met het onderzoek de afgelopen 4 jaar
2. Actualisatie van de Kennisagenda 2023-2026
3. Kennisvragen worden opgehaald bij vakgroepen, Landelijk Overleg Korsakov Onderzoekers (LOKO), cliëntenpanel, LOEK, zorgprofessionals en stakeholders zoals beroepsverenigingen, brancheorganisaties, 

kennisinstituten en systeempartijen

Kennis ontwikkelen
Stimuleren en ondersteunen 
kennisontwikkeling 

1. Faciliteren van onderzoek door de zorgsubsidiekalender breed te verspreiden en te ondersteunen bij aanvragen van subsidies voor onderzoek. Daarin wordt afstemming en samenwerking gezocht met ZonMw
2. Plan van aanpak voor doelgroep Korsakov om te komen tot de opzet van de databank in samenwerking met ZonMw
3. Initiëren afstemmingsoverleg met Academische werkplaatsen ouderenzorg en verslavingszorg op het gebied van onderzoek en onderwijs 

Kennis delen
Kennis ontsluiten en 
onderlinge kennisdeling 
bevorderen

1. Vakgroep-/expertbijeenkomsten en wetenschapsforum organiseren 
 •  Er zijn vakgroepen voor 8 beroepsgroepen/disciplines: medische professionals, (gz) psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkenden, logopedisten
 •  Organiseren van een kennisbijeenkomst voor zorgprofessionals en zorgbegeleiders
 •  Expertbijeenkomst en wetenschapsforum organiseren, waar o.b.v. praktijkvragen ontwikkelingen, onderzoek, best practices, nieuwe kennis en innovaties gedeeld worden 

2. Kennis eenvoudig toegankelijk en vindbaar door KKC-kennisbank verder te ontwikkelen
3. Kennisgerichte beleidsontwikkelingen delen met onze leden
4. Het delen van van onderzoeksresultaten, best practices en innovaties in het netwerk door:

 •  Lopend onderzoek zichtbaar te maken en de samenwerking van instellingen bij onderzoeksinitiatieven te versterken
 •  Zichtbaarheid te vergoten van best practices en innovaties in relatie tot (het werken of leven) met iemand met) Korsakov

Kennis toepassen
Passende zorg door 
implementatie van kennis 
en kunde

1. Aansluiting competenties en leerbehoeftes op leerlijn, leerdoelen en opleidingsaanbod
 •  Nieuwe kennis wordt verspreid via doelgroepgerichte gecertificeerde en geaccrediteerde trainingen
 •  Het competentieprofiel wordt geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd
 •  Trainingen worden geëvalueerd en geactualiseerd, afgestemd op leerbehoeftes en leerervaringen met het competentieprofiel, de leerlijn en leerdoelen

2. Scholing verbinden aan regulier MBO/HBO onderwijs (zorg en social work)
 •  Verkenning van de ontwikkeling van een erkende opleiding niveau 3/4 zorgbegeleider Korsakov in de VVT-sector, i.s.m. ZonMw, NetwerQ, leerhuis in Hilversum (Egelantier) en MBO raad 
 •  Komen tot passende doelgroepspecifieke scholing en deskundigheidsbevordering voor Korsakovzorg samen met commissie deskundigheidsbevordering

3. Stimuleren van de implementatie van de zorgstandaard Korsakov
4. Langs de lijn van de implementatiewijzer samen met LOKO kijken naar implementeren en borgen van onderzoeksresultaten  
5. Ondersteunen bij de ontwikkeling van gevalideerde instrumenten voor het meten van QvL en cliënttevredenheid
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Efficiënt werkend netwerk 
door slim om te gaan met 
menskracht en middelen

1. Actuele informatie en ontwikkelingen zijn toegankelijk en vindbaar via: 
 •  Media als: de website, podcast serie, LinkedIn en Twitter, maandelijkse nieuwsbrieven die breed worden verspreid binnen het kennisnetwerk en daarbuiten
 •  Profielgestuurde nieuwsupdates die informatie op maat geven

2. Efficiënte mix van bijeenkomsten in aantal en vorm (digitaal of fysiek) in aansluiting bij de doelstellingen 
3. LVHC beleid versterken door een actieve koplopersrol in te nemen binnen het strategisch stakeholderveld 
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D Vroege herkenning van en 
begrip voor mensen met 
Korsakov door kennis in de 
zorgketen en maatschappij 
te delen

1. Kennis in de zorgketen en maatschappij delen:
 • Ontwikkelde kennis uitdragen en verbinden aan de kennis in de zorgketen ten behoeve van vroege herkenning (huisarts, GGZ, thuiszorg, verslavingszorg, bemoeizorg, VVT, beschermd wonen etc.)
 • Bekendheid met en begrip voor mensen met het syndroom van Korsakov in de maatschappij vergroten door de reeds ontwikkelde kennis voor het publiek te ontsluiten

2. Maatschappelijk inzicht in de zorg(organisatie) van of voor mensen met Korsakov door een cliëntenversie van de zorgstandaard te ontwikkelen
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