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De kwaliteit van leven van 
mensen met Korsakov 
overal verbeteren

 ▪ Kennisontwikkeling en -toepassing 

via de kenniscirkel voor, door en 

met professionals en cliënten 

 ▪ Vroege herkenning en bekendheid 

over Korsakov

Doeltreffend en efficiënt 
doelgroep expertise 
netwerk

 ▪ NPS leden > 50

Gezonde organisatie
 ▪ Gezonde financiële organisatie 

(solvabiliteit ≈ 40%)

 ▪ Robuust doelgroepnetwerk  

(>80% van gespecialiseerde 

zorgorganisaties)
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netwerk door de structuren te 

versterken

 ▪ Behoud leden

 ▪ % Aangesloten instellingen

 ▪ Gezonde financiële organisatie

 ▪ Geaccrediteerd door VWS/CELZ

1. Eigen organisatie professionaliseren door processen te optimaliseren en te borgen

2. Versterken kennisnetwerk door alle lidorganisaties en zorgmedewerkers actief te betrekken

3. Samenwerking verstevigen met cliëntorganisaties, ketenpartners en landelijke systeempartijen

4. Impactvolle belangenbehartiging op basis van de kennisexpertisefunctie 

5. Landelijk dekkende expertisefunctie faciliteren
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Kennisvragen ophalen
Kennisbehoefte in de zorgpraktijk 

in beeld brengen

 ▪ 4 Jaarlijkse evaluatie en actualisatie 

Kennisagenda

1. De Kennisagenda actualiseren door kennisvragen uit de praktijk op te halen bij:

 – alle lidorganisaties en betrokken beroepsverenigingen en brancheorganisaties

 – bij cliëntenorganisaties

 – kennisinstituten

2. Evaluatie Kennisagenda
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Kennis ontwikkelen
Stimuleren en ondersteunen 

kennisontwikkeling 

 ▪ Praktijkgerichte onderzoeken met 

(ZonMw e.g.) onderzoekssubsidie

 ▪ Stimuleringtraject onderzoek Korsakov 

gestart

1. Financiering praktijkgericht onderzoek door leden bij projectaanvragen te begeleiden

2. Subsidie mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek verruimen

3. Opzet van de databank voor de Korsakov doelgroep

4. Samenwerking aangaan met Academische werkplaatsen ouderenzorg / verslavingszorg

5. Actieve participatiemogelijkheden bij kennisontwikkeling door het betrekken van alle leden

vac

vac

vac

vac

vac

Kennis delen
Kennis ontsluiten en onderlinge 

kennisdeling bevorderen

 ▪ Engagementscore  

 ▪ Waarderingscore bijeenkomsten 

1. Vakgroep-/expertbijeenkomsten en wetenschapsforum organiseren 

2. Kennis eenvoudig toegankelijk en vindbaar door KKC-kennisbank verder te ontwikkelen

3. Kennisgerichte beleidsontwikkelingen delen met onze leden

4. Het actief delen van onderzoeksresultaten, best practices en innovaties in het netwerk

5. Zorgbegeleiders (regionaal) betrekken bij kennis- en netwerkbijeenkomsten
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Kennis toepassen
Passende zorg door implementatie 

van kennis en kunde

 ▪ % Zorgstandaard geïmplementeerd

 ▪ % Waarde gedreven toepassing van 

innovaties en nieuwe kennis binnen het 

netwerk

1. Ontwikkelen interactief scholingsaanbod en doorlopende deskundigheidsbevordering

2. Scholing verbinden aan regulier MBO /HBO onderwijs (zorg en social work)

3. Ondersteunen van de implementatie zorgstandaard Korsakov

4. Gebruik van gevalideerde meetinstrumenten op QvL en cliënttevredenheid stimuleren

5. Kennis en kunde over implementeren in de zorg aanbieden aan lidorganisaties

6. Vakgroepen versterken in hun kennis en implementatiefunctie
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Efficiënt werkend netwerk door 

slim om te gaan met menskracht 

en middelen

 ▪ NPS leden > 50

 ▪ Passende activiteiten op een efficiënte 

en doelmatige wijze aangeboden aan de 

leden

1. Kennisnetwerkfunctie efficiënt organiseren door inzet van (digitale) en nog te ontwikkelen communicatiemiddelen

2. Faciliteren bij het boeien en binden van zorgmedewerkers door organisatie van  scholings- en 

netwerkmogelijkheden passend bij de behoefte aan competentie versterkende scholing

3. LVHC beleid versterken door actief vanuit onze koplopersrol als doelgroepnetwerk bij te dragen aan de 

beleidsontwikkeling en de inrichting van de kennisinfrastructuur specifieke doelgroepen     
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D Vroege herkenning van en begrip 

voor mensen met Korsakov 

door kennis in de zorgketen en 

maatschappij te delen

 ▪ % Kennisdeling m.b.t. vroege herkenning

 ▪ # Free publicity in publieks media / jaar

 ▪ # Posts in sociale media voor de brede 

doelgroep

1. Ontwikkelde kennis uitdragen en verbinden aan de kennis in de zorgketen (huisarts, GGZ, thuiszorg, 

verslavingszorg, bemoeizorg, VVT, beschermd wonen etc)

2. Reeds ontwikkelde kennis voor vroege herkenning geschikt en toegankelijk maken voor het grote publiek

3. Het leveren van een bijdrage aan secundaire en tertiaire preventie door kennisontwikkeling en kennisdeling
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STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2023–2026

De kwaliteit van leven van mensen met Korsakov overal 
verbeteren door kennis over het syndroom van Korsakov 
te ontwikkelen en te delen


