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Wonen, zorg en begeleiding 
voor cliënten met 
Korsakov



Wat is Korsakov? 

Het syndroom van Korsakov is een 

aandoening die het gevolg is van een 

ernstig tekort aan vitamine B1 (thiamine). 

Korsakov treedt overwegend op bij 

mensen met een alcoholverslaving. Zij 

eten doorgaans slecht, terwijl ze een 

grotere vitaminebehoefte hebben.  

Bij het syndroom van Korsakov wordt 

een deel van de hersenen aangetast, 

zodanig dat er geheugenverlies ontstaat. 

Daarnaast verliezen mensen met 

Korsakov het vermogen om iets nieuws 

te leren. Zij zijn steeds minder in staat 

om de gewone dagelijkse handelingen 

te verrichten en voor zichzelf te zorgen. 

Wegens gebrek aan zelfinzicht kan 

de cliënt de ziekte niet goed duiden, 

waardoor hij of zij zorg mijdt. 

Zelfstandig wonen en leven  

Om de levenskwaliteit van de bewoners 

met het syndroom van Korsakov te 

verbeteren, heeft tanteLouise een visie 

ontwikkeld met als uitgangspunt dat 

cliënten - ondanks hun beperkingen - zo 

zelfstandig mogelijk kunnen wonen en 

leven. Regie houden over het eigen leven 

is voor iedereen belangrijk: het geeft 

eigenwaarde. Bewoners krijgen daarom 

- binnen de mogelijkheden - zoveel 

mogelijk vrijheid.  

 

Individueel dagprogramma 

Elke bewoner van de Korsakov-woningen 

in Bosgaard heeft een eigen kamer 

en deelt daarnaast een gezamenlijke 

huiskamer en keuken met de andere 

bewoners van de woongroep. Door 

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. 



de hulpvraag van de bewoner te 

achterhalen, maken we een op maat 

gesneden structuur en intensieve 

(individuele) begeleiding. Dat geeft 

houvast en versterkt het gevoel van 

eigenwaarde. Elke bewoner heeft dus zijn 

of haar eigen dagprogramma en voert 

bepaalde taken binnen het huishouden 

uit. Uiteraard sluit dat niet uit dat de 

bewoners deelnemen aan dezelfde 

activiteiten: we bevorderen juist zoveel 

mogelijk zelfredzaamheid en meedoen 

aan groepsactiviteiten.  

 

Houtclub 

Een mooi voorbeeld van de combinatie 

van individuele begeleiding en werken 

in groepsverband is de Houtclub van 

de Korsakov-afdeling. Daar zijn we best 

een beetje trots op. Twee dagdelen per 

week wordt in het eigen atelier, onder 

deskundige leiding en op therapeutische 

basis, gewerkt aan kleine projecten of 

grotere opdrachten. Die opdrachten 

komen vanuit verschillende disciplines 

binnen tanteLouise, maar net zo goed 

vanuit bedrijven of particulieren van 

buiten tanteLouise.  

De vrijwilligers die de Houtclub 

begeleiden - allemaal uit het goede 

hout gesneden! - werken op non-profit 

basis: de afgesproken vergoeding wordt 

gebruikt voor de aanschaf van nieuwe 

materialen.  



tanteLouise  |   Woonzorgcentrum Bosgaard 

Hoofdlaan 12  

4661 AA Halsteren 

|   info@tantelouise.nl  

    www.tantelouise.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.

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. 


