
Uw kennispartner voor al uw 
vragen over het syndroom van 

Korsakov

Woonvoorziening 
Wanneer thuis blijven wonen of het wonen in een andere zorgvoorziening niet 
langer aansluit op de zorgvraag, komt de woonvoorziening van het REC in beeld. 
Dit is de SVRZ locatie Ter Poorteweg in Koudekerke. Deze locatie bestaat uit zes 
groepswoningen, elk voor zes tot zeven cliënten. Het activiteitencentrum is een 
belangrijk onderdeel van de woonvoorziening. Hier krijgen cliënten werk en 
dagbesteding aangeboden, zodat zij een duidelijke woon- en werkstructuur 
ervaren. Tot slot is er een multifunctioneel gebouw met flexwerkplekken, 
testruimtes voor neuropsychologisch onderzoek en ruimte voor scholing en 
ontvangst van grote groepen.

Cliënten worden bij SVRZ Ter Poorteweg begeleid door gericht opgeleide, 
deskundige medewerkers en behandelaren. Hun handelen is gebaseerd op:
• de empathisch directieve benadering aansluitend bij de belevingswereld en 

achtergrond van de cliënt krijgt deze invoelende, sturende aanwijzingen.
• foutloos leren via een nauwkeurig stappenplan leert de cliënt nieuwe 

vaardigheden of worden oude vaardigheden weer eigen gemaakt.
• ABC methode: vier stappen waarmee onbegrepen gedrag begrepen en 

voorkomen kan worden.

SVRZ
Het REC Korsakov Zeeland wordt georganiseerd door en is onderdeel van SVRZ. 
De ontwikkeling van het REC gebeurt in nauwe samenwerking met collega 
professionals. Samen met andere (zorg)organisaties maakt SVRZ zich hard voor 
toekomstbestendige zorg in Zeeland.
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Contact 
Adres
REC Korsakov Zeeland
Ter Poorteweg 29A
4371 RM  Koudekerke
reckorsakov@svrz.nl

Aanmelden
Aanmelden voor de verschillende REC functies gaat via de casemanager 
Korsakov: casemanagerkorsakov@svrz.nl / 06 - 22 79 43 06

Overige informatie
Voor andere vragen kunt u terecht bij de REC projectmanager:
managerkorsakov@svrz.nl / 06 - 22 14 06 11



Het Regionaal Expertise Centrum (REC) Korsakov Zeeland verleent zorg aan 
mensen met het syndroom van Korsakov. Het REC is onderdeel van 
zorgorganisatie SVRZ. Onze ervaring en expertise met Korsakov 
begeleiding en ondersteuning kan ingezet worden in heel de provincie 
Zeeland. In de thuissituatie, maar ook binnen andere zorgorganisaties. 
Zorgprofessionals zoals huisartsen kunnen ook een beroep doen op het 
REC.

Scan de QR-code om een fi lmpje over 
het REC Korsakov Zeeland te bekijken:

REC Korsakov Zeeland
SVRZ Ter Poorteweg is in 2022 erkend als REC Korsakov voor de provincie 
Zeeland. Het syndroom van Korsakov is een van de tien ‘laag volume /hoog 
complexe’ (LVHC) doelgroepen. Voor elke doelgroep is eenzelfde 
organisatiestructuur opgesteld, bestaande uit:
• een landelijk Kenniscentrum
• doelgroep expertise centra (DEC)
• regionale expertise centra (REC)
Een REC moet voldoen aan een aantal criteria, zoals omschreven in het 
toetsingskader. Een visitatiecommissie bepaalt of aan deze criteria voldaan 
wordt.

Criteria zijn onder andere:
• gespecialiseerde scholing van medewerkers
• aanwezigheid van diverse disciplines
• cliëntparticipatie
• deelname aan wetenschappelijk onderzoek
• implementeren van resultaten uit onderzoek
• aangepaste (woon)omgeving voor cliënten
• lid zijn van het doelgroepnetwerk
• referenties van ketenpartners

Drie functies
Het REC Korsakov Zeeland 
heeft drie verschillende 
functies:
•   Consultatie functie
•   Ambulante functie 
•   Woonvoorziening

Consultatie functie
Regionale ketenpartners, zorgvoorzieningen en individuele professionals kunnen 
een beroep op het REC doen. Consultatie kan ter plaatse, maar ook op afstand 
worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de vraagstelling. Voorbeelden van 
consultatie zijn:
• (Bij)scholen.
• Teaching on the job; een zorgmedewerker of behandelaar loopt ter plaatse 

mee om te observeren en te adviseren.
• Ondersteuning bij de implementatie van de Empathisch Directieve                    

Benadering (EDB).
• Scholing en ondersteuning bij de methodiek ‘Foutloos leren’.
• Advisering bij een passende leefomgeving, het zorgleefplan,      

omgangsvormen, medicatie, passende behandeling van fysio-/ergotherapie, 
enzovoort.

• Het afnemen van neuropsychologisch onderzoek.

De consultatie functie wordt georganiseerd door de casemanager Korsakov van 
het REC. Deze beoordeelt de vraag om zo de bijpassende inzet te bepalen. Voor 
de uitvoering hiervan kunnen zorgmedewerkers en behandelaren worden 
ingezet.

Ambulante functie
Dit kan een vervolg zijn op consultatie. Het doel is om mensen met het 
syndroom van Korsakov ter plaatse te ondersteunen. Zodat zij 
verantwoord thuis of in de instelling waar zij verblijven kunnen blijven 
wonen. In het laatste geval is dat in een vorm van consultatie. Vanuit het 
REC kunnen deskundige zorgmedewerkers en behandelaren zoals 
maatschappelijk werk, op locatie ingezet worden. Voor observatie, voor 
het in beeld brengen van knelpunten en voor het opstellen van de 
hulpvraag. Ook de algemene gezondheidstoestand van de cliënt krijgt 
hierbij aandacht. De casemanager Korsakov overlegt met de aanvrager. 
Op basis van de casuïstiek helpt de casemanager bij het opstellen van 
de hulpvraag. 

Antwoord op de hulpvraag kan uitleg en scholing zijn, maar ook 
structurele begeleiding of hulp. Gericht op het behouden van de 
autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt. Dit in nauw overleg en 
contact met betrokkenen zoals de cliënt zelf, naasten, thuiszorg, 
casemanagers en huisartsen. 

Maandelijks worden de ambulante cliënten in een multidisciplinair 
overleg (MDO) besproken. Hieraan nemen verschillende disciplines deel 
zoals de specialist ouderengeneeskunde (SO), psycholoog, 
maatschappelijk werk en de ambulant werkende medewerkers.

Ondersteuning voor casemanagers,
zorgaanbieders, huisartsen en
andere zorgprofessionals


