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Praktĳk

Landelĳk en regionaal

De gebouwen, de 
teamstructuur, het welzijn, 
de behandelaren, de 
bedrijfsvoering en de 
facilitaire zaken zijn efficiënt 
op elkaar afgestemd. Zo 
creëren we het beste woon- 
en werkklimaat voor 
bewoners en medewerkers.

De kwaliteit van zorg is hoog dankzij 
een multidisciplinair kernteam dat 
rondom de cliënt staat:

Begeleiders en leidinggevende
GZ-psycholoog

Geestelijk verzorger en andere 
paramedici

Specialist ouderengeneeskunde

Slingedael ondersteunt vanuit 
haar landelijke rol regionale 
expertisecentra en biedt 
daarnaast consultatie en advies.

2022Zo gewoon mogelĳk 
leven, net als thuis

Wat is Korsakov? 

Kwaliteit van zorg 

In onze behandeling en 
begeleiding op maat, werken 
we met beproefde methodes/
werkwijzen, zoals:

Empathisch-directieve benadering: 
we begeleiden mensen op een 
invoelende en helder sturende 
manier. 

Foutloos Leren: door steeds 
dezelfde oefeningen te doen in 
alledaagse situaties, raken 
praktische vaardigheden en 
gewenste gedragspatronen 
langzaam ingeslepen. 

Dagstructuur: we zorgen voor een 
goede dagstructuur met 
specialistische dagbesteding en een 
optimaal woon- leefklimaat.

Methodisch werken

De cliënten leven in huiselijke 
woongroepen. Om hen heen staat 
een kernteam wat zorgt voor 
begeleiding en behandeling, zoals 
dagbehandeling, muziektherapie, 
fysiotherapie en beeldende 
therapie. Slingedael beschikt over 
een arbeidsmatige dagbesteding 
(AMD) en er is veel ruimte voor 
welzijn en zingeving

Het syndroom van Korsakov is 
een zware hersenaandoening 
veroorzaakt door een ernstig 
vitamine B1-tekort, vaak door 
problematisch alcoholgebruik. 
De beschadiging is niet terug 
te draaien, maar met de juiste 
zorg en begeleiding kunnen 
mensen met Korsakov wel 
groeien en leren. 

FUNDAMENT
We leveren excellente 
Korsakovzorg op twee 
locaties.

cliënten tussen 
de 45 en 91 jaar

150

280

publicaties

Met 40+ publicaties in de top 
van publicerende instellingen 
over Korsakov.

40+ Samenwerking met hogescholen

Leerwerkplaats

Korsakov Academie

Kennisontwikkeling door scholingen, klinische 
lessen, verbetersessies, intervisie

Kennisdeling met andere zorginstellingen én 
ketenpartners

Eigen onderzoekscommissie

Prof. dr. Albert Postma verbonden aan 
Korsakovcentrum Slingedael als hoofd 
van de onderzoekscommissie.

Samenwerking met Universiteit Utrecht

Lid van Korsakov Kenniscentrum

In Slingedael zijn onderzoek, onderwijs
en zorg onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De kennis, ervaring en
deskundigheid die we opdoen, delen we
intern en extern. Dankzij onze excellente
zorg vervullen we een landelijke rol als 
expertisecentrum van Korsakovzorg. In 2021 
zetten we samen alle puntjes op de i, zodat 
we Slingedael vanaf 2022 een erkend 
Doelgroep Expertisecentrum mogen noemen.

Onze kwaliteit van zorg voldoet aan
de normen van Topcare. Het keurmerk 
staat voor topzorg voor mensen met 
complexe aandoeningen die 
specialistische zorg nodig hebben. 
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