
Wat zijn de voorwaarden?
Voor verblijf in deze woonvoorziening van SVRZ is een indicatie ZZP 5 
of ZZP 7 van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De huisarts 
of specialist vraagt dit aan. Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl. 
U kunt ook bellen naar 088-7891000. 
Als wij een aanmelding ontvangen, nemen we eerst het dossier door. 
Daarna beslissen we of de persoon past binnen onze woonvoorziening. 

Wat zijn de kosten?
De kosten voor het verblijf in een woonvoorziening Korsakov worden 
voor een deel betaald uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Daarnaast betaalt 
u een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen en 
vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt uw eigen 
bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl. U kunt ook 
bellen naar 0800-0087.

Landelijk kenniscentrum
SVRZ is lid van het Korsakov KennisCentrum (KKC). Dit landelijke centrum 
heeft veel kennis over het ziektebeeld en deelt dit met de leden. 
Het centrum biedt de leden ook ondersteuning en houdt ontwikkelingen 
in de gaten. 

Kijk voor meer informatie op www.korsakovkenniscentrum.nl.
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Heeft u nog vragen?
Wilt u weten of er ruimte is in een van de woningen? Of wilt u een 
rondleiding of meer informatie? Neemt u dan contact op met onze Zorglijn. 
De medewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 
uur telefonisch bereikbaar. U kunt ook een e-mail sturen. 
T: 0900-7879777 (lokaal tarief) 
E: zorglijn@svrz.nl



Hoe wordt invulling aan de dag gegeven?
Voor mensen met het syndroom van Korsakov is structuur van groot 
belang. Daarom bieden we hen een therapeutisch en gestructureerd 
woon-leefklimaat, afgestemd op hun mogelijkheden en wensen. 
We stimuleren de cliënten om actief bezig te blijven. Huishoudelijke 
activiteiten zoals koken, wassen, strijken, schoonmaken en boodschappen 
halen doen alle cliënten zoveel mogelijk zelf met ondersteuning van 
de medewerkers. Op het terrein van de groepswoningen staat een 
activiteitencentrum waar zij een aantal dagen of dagdelen per week 
naar toe kunnen gaan. Er is keuze uit diverse werkzaamheden zoals 
creatieve activiteiten, demontagewerkzaamheden, administratief werk 
en de groentetuin of groentekas onderhouden. Medewerkers en vrij-
willigers begeleiden de cliënten hierbij. Als een cliënt vrijwilligerswerk 
wil doen of elders kan gaan werken bieden we daarbij ondersteuning 
en begeleiding. 

Wat zijn de kenmerken van het syndroom van Korsakov?
Het syndroom van Korsakov is een aandoening die voornamelijk optreedt 
bij zeer overmatig alcoholgebruik in combinatie met een eenzijdig voedings-
patroon. Een gedeelte van de hersenen wordt aangetast, waardoor geheugen-
problemen ontstaan. De beperkingen die dit syndroom veroorzaakt zijn voor 
een buitenstaander vaak lastig te herkennen. Iemand kan zich verbaal goed 
uitdrukken en een beeld van zichzelf schetsen dat heel aannemelijk klinkt, 

Mensen met het syndroom van Korsakov hebben specifieke 
zorg en ondersteuning nodig. SVRZ biedt deze zorg binnen een 
specialistische woonvoorziening met zes groepswoningen en 
een activiteitencentrum.We bieden een veilige en alcoholvrije 
omgeving met weinig prikkels, veel structuur en ruimte voor 
arbeidsmatige activiteiten. Een unieke voorziening voor mensen 
met Korsakov in Zeeland en daarbuiten.

maar dat klopt vaak niet met de realiteit. Andere kenmerken zijn problemen 
met het oriëntatievermogen, problemen met het vermogen tot plannen en 
moeite om zijn of haar situatie te overzien. Ook lichamelijke klachten zoals 
afwijkingen aan organen komen voor. De ziekte leidt vaak tot problemen in 
het gezin, de familie- en vriendenkring en de werksituatie. Als het thuis niet 
meer gaat kan het verblijf in de woonvoorziening van SVRZ uitkomst bieden.

Welke speciale zorg bieden we?
Onze medewerkers zijn geschoold in het begeleiden van cliënten met het 
syndroom van Korsakov. We werken met vaste begeleiders en verzorgenden. 
Dit is belangrijk voor deze doelgroep. De persoonlijk begeleider van de cliënt 
is ook de contactpersoon voor familie en relaties. Alle cliënten vallen onder 
de verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde. Regelmatig 
komt er een psycholoog naar de woningen om ondersteuning te bieden. 
En als het nodig is schakelen wij ook andere deskundigen voor u in. Zoals een 
psychiater, een fysiotherapeut en een ergotherapeut. 

Welke voorzieningen zijn er in de woningen? 
In iedere woning wonen maximaal zeven cliënten. Zij hebben allemaal hun 
eigen kamer met sanitair. De kamers zijn ingericht met een bed, een nacht-
kastje en een kledingkast. De cliënt is vrij om de kamer verder naar eigen 
smaak in te richten. Ook is er een aansluiting voor telefoon, televisie en internet 
en gratis WiFi. Iedere woning heeft een gezamenlijke ontmoetingsruimte 
met open keuken.Als het uit het oogpunt van veiligheid nodig is kan een 
woning afgesloten worden.


