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Wonen, zorg en begeleiding
voor cliënten met

Korsakov

TanteLouise is van vele markten thuis.
Zo heeft tante al vele jaren ervaring met
intensieve, multidisciplinaire zorg aan en
begeleiding van cliënten met het syndroom
van Korsakov. Zestien bewoners, verdeeld
over twee kleinschalige woningen met
een huiselijke sfeer, hebben hun eigen plek
in onze locatie Bosgaard in Halsteren.
Wat is Korsakov?

Zelfstandig wonen en leven

Het syndroom van Korsakov is een

Om de levenskwaliteit van de bewoners

aandoening die het gevolg is van een

met het syndroom van Korsakov te
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Bij het syndroom van Korsakov wordt
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Daarnaast verliezen mensen met

mogelijk vrijheid.

Korsakov het vermogen om iets nieuws
te leren. Zij zijn steeds minder in staat

Individueel dagprogramma

om de gewone dagelijkse handelingen

Elke bewoner van de Korsakov-woningen
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week wordt in het eigen atelier, onder
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mogelijk zelfredzaamheid en meedoen

De vrijwilligers die de Houtclub

aan groepsactiviteiten.

begeleiden - allemaal uit het goede
hout gesneden! - werken op non-profit

Houtclub
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Korsakov Kenniscentrum
TanteLouise is een lerende organisatie: ook al is het goed, het kan altijd beter. Door
samenwerking en kennisuitwisseling binnen het Korsakov Kenniscentrum blijven we op
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Meer informatie vindt u
op www.korsakovkenniscentrum.nl.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet en neem contact op met ons
Cliëntenservicebureau via telefoonnummer 0900

- 900 4444. U bent ook van

harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op de afdeling. Voor een afspraak
belt u hetzelfde nummer.
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