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Activerende therapie (beeldend, arbeid, muziek en beweging) 
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Start afdeling cognitieve 
stoornissen
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Bovenregionaal

Cliënten uit:
• Limburg
• Noord Brabant
• Gelderland 
• Overijssel
• Noord Holland
• (België en Duitsland) 



Onderdeel van Vincent van Gogh | Conrisq groep

• Samenwerking ambulante verslavingszorg VVG
• Samenwerking met Basis GGZ (Centiv)
• Samenwerking NISPA
• Samenwerking Korsakov Kennis Centrum



Doelstellingen van het Centrum

1. Het in kaart brengen van de cognitieve functies en vaardigheden

2. Het nastreven van een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid 

3. Maatschappelijk herstel

4. Het verminderen van de zorgconsumptie



Stoornissen in het gebruik van alcohol Syndroom van Korsakov
Wernicke’s encefalopathie

Neuropsychologisch geheugen
werkgeheugen
executief functioneren

amnesie
werkgeheugen

executief functioneren

Behandeling zelfinzicht
verantwoordelijkheid
interne motivatie
zelf sturen en beslissen

geen reflectie
overnemen

extern aansturen
directieve aanpak

Neurologisch Papez’ circuit + frontocerebellair circuit

reversibel

Papez’ circuit +
frontocerebellair circuit

niet reversibel
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Klinische opname Klinische opname

nazorg recidivebehandeling

geen effectieve overgang tussen (klinische) 
behandeling en nazorg door een andere 
partij. Nazorg bovendien versnipperd 
georganiseerd



Preventie Kliniek Transitie 
(vanuit de kliniek)

Thuisbehandeling

- Signaleren/ vroegdetectie
- Thuisbehandeling / Poliklinische 

diagnostiek

- Diagnostiek
- Therapie

- Passende nazorg
- Casemanagement

- Implementatie
- Casemanagement
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thuisbehandeling

ondersteuning/begeleiding vanuit sociaal domein
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Klinische opname
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https://www.korsakov.nl/verwijzers/acs-screener

Walvoort, van der Heijden, Kessels & Egger, 2018



Lange wetenschappelijke traditie

• Meer dan 50 internationale tijdschriftartikelen (1995-heden) en 
boekhoofdstukken, veel geciteerd

• Succesvolle samenwerkingen met universiteiten (Nijmegen, Utrecht)
• > 7 promovendi en heel veel masterstudenten
• Internationale samenwerkingen
• Niet alleen fundamentele vragen maar ook link met de praktijk 

(diagnostiek, behandeling)
• Door Arie Wester gestart begin jaren ’90
• Gesteund door het VVGI (nog voor de TopGGZ!)





Belangrijkste bevindingen

• Executieve disfuncties minstens zo belangrijk als de geheugenstoornis (bij 
het syndroom van Korsakov)



Belangrijkste bevindingen

• Cognitieve stoornissen ook veel voorkomend bij personen met AUD zonder 
het syndroom van Korsakov, maar ook herstel mogelijk (na langere 
abstinentie)

• In diagnostiek vaak weinig aandacht voor sociaal-cognitieve problemen 
(bijv. waarnemen en herkennen van emoties)

• Foutloos leren bruikbare methode om cliënten met het syndroom van 
Korsakov vaardigheden aan te leren (KKC-handleiding) 

• Overzichtsartikel over de criteria en stand van zaken rondom het syndroom 
van Korsakov

• Diagnostische instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd (NVCL-R, Q8)





Vroegdetectie en signalering bij Korsakov en ACS
- Bij volwassenen (Walvoort, Kessels & Egger)
- Bij ouderen (Walvoort, Kessels & Egger)

Fundamenteel onderzoek
- Review artikel Korsakov (Arts, Walvoort & Kessels)
- Autobiografisch geheugen (Rensen & Kessels ism Kopelman)
- EF bij Korsakov (Moerman- van den Brink, van Aken, Verschuur, Walvoort, Egger, Kessels ism KKC)

Diagnostiek bij Korsakov en ACS
- Abstinentietermijn bij ACS (Walvoort, Wester & Egger)
- NCVL-20 Confabulatielijst (Rensen, Wester, Walvoort & Kessels). 
- Q8 ziekte-inzicht vragenlijst  (Walvoort, Van der Heijden, Kessels & Egger)
- MMPI-2 en MMPI-2RF bij ACS en Korsakov (Walvoort, van der Heijden, Wester, Kessels & Egger)
- RBMT III (Wester, Egger & Kessels) 
- Intelligentie (Haalboom, van Aken, Walvoort, Egger & Kessels) 

Behandeling bij Korsakov en ACS
- Foutloos leren bij Korsakov (Rensen, Egger, Westhof, Walvoort & Kessels ism KKC) 
- Cognitive Bias Modification (Loijen, Rinck, Walvoort, Kessels , Becker & Egger)

Vroegdetectie bij verslaving
- MoCA als cognitieve screener (Bruijnen, Dijkstra, Walvoort, Markus, van der Nagel, Kessels & de Jong ism NISPA)
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