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zorgprofessionals



Binnen de Lückerheide verleent MeanderGroep al jaren zorg voor mensen met het
syndroom van Korsakov. Vanaf 2022 zijn wij benoemd tot Regionaal Expertise
Centrum (REC) Korsakov. Onze zorgverlening is daarmee aanzienlijk uitgebreid.
 
We kunnen onze jarenlange intramurale ervaring nu ook extramuraal inzetten en
delen met klanten, hun naasten en u als ketenpartners. Want
naast gespecialiseerde zorg in de thuissituatie en een gerichte dagbesteding voor
mensen met korsakov, bieden wij ook ondersteuning aan (huis)artsen en andere
zorgprofessionals.
 
In deze folder leest u daar meer over.
 
Heeft u vragen voor uw patiënt, bewoner of klant met het
syndroom van Korsakov? Dan zijn wij uw kennispartner!
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Het gespecialiseerde team korsakov 
Het gespecialiseerde team korsakov bestaat uit deskundige zorgmedewerkers
(niveau 2 t/m 4) die ruime ervaring hebben op de Korsakov-afdelingen van de
Lückerheide. Het team heeft als doel om mensen met het syndroom van Korsakov
te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen wonen.
De gespecialiseerde medewerker gaat laagdrempelig naar klanten toe en bouwt
aan een vertrouwensband. Samen met de overige betrokken zorgprofessionals
(zowel in de eerstelijn als vanuit het REC), worden mogelijke knelpunten in de
thuissituatie in kaart gebracht.
Vanuit deze knelpunten stelt de medewerker, in samenwerking met alle overige
betrokken disciplines, gerichte doelstellingen en hulpvragen op. Deze
(multidisciplinaire) hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld (psycho)educatie, structurele
begeleiding, dagbesteding, of hulp bij het vergroten van autonomie en
zelfredzaamheid. Het team monitort de gezondheidstoestand van de klant in de
thuissituatie en heeft hierbij nauw contact met overige betrokken disciplines zoals
bijvoorbeeld thuiszorg, casemanagers dementie, zichtbare schakels, huisartsen,
maar uiteraard ook mantelzorgers en naasten. De klanten die gebruik maken van
deze diensten van het gespecialiseerde team hebben een Wlz-indicatie nodig. 
 
Het gespecialiseerde team korsakov wordt overkoepelend begeleid door twee
coördinatoren, die gespecialiseerd zijn op het gebied van korsakov. Zij denken en
kijken objectief mee naar casuïstiek en helpen met het opstellen van doelen bij de
betrokken klanten. Tevens hebben zij een oriënterende rol met betrekking tot
nieuwe aanvragen in de gespecialiseerde zorg en opnames op de
Korsakov-afdelingen. 
 
Als overkoepelend orgaan is er maandelijks een MDO met een kernteam om
casuïstiek te bespreken en doelstellingen te formuleren en te monitoren.  
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Kernteam Korsakov
Achter elke bewoner en klant met het syndroom van Korsakov staat een vast
kernteam, dat gelijk is aan het multidisciplinaire behandelteam van hem of haar.
Het kernteam overlegt formeel minmaal 6x per jaar in de vorm van een MDO.
 
Van het kernteam maken diverse disciplines deel uit: van een specialist
ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist tot een manager,
GZ-psycholoog, maatschappelijk werker, ergo – en fysiotherapeut, een sociaal
werker en twee coördinatoren.
Op verzoek kunnen er overige disciplines worden toegevoegd.  
 
Bereikbaarheid
Ons gespecialiseerde team korsakov is bereikbaar van maandag t/m vrijdag via:
T 06 151 898 76
E ambulantezorgkorsakov@mgzl.nl
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Gespecialiseerde zorg
Als Regionaal Expertise Centrum (REC) bieden wij zowel gespecialiseerde
zorg/ondersteuning als consultatie binnen de regionale ketenpartners en andere
verblijfs-
voorzieningen binnen de regio.   
 
Deze ondersteuning bestaat uit 4 onderdelen:
• Voorzorg: zorg (geen behandeling) voor de contactmomenten en triage voordat

de klant naar ons verhuist
• Nazorg: zorg als klant weer naar huis zou kunnen
• Outreachende zorg: gespecialiseerde zorg geleverd aan klanten die behoren tot

de doelgroep Korsakov én Wlz-zorg met verblijf ontvangen
• Consultatie: beperkt op achtergrond bijstaan van behandelaren en

zorgverleners die zorg verlenen aan Wlz-klanten die tot de doelgroep Korsakov
behoren. 

  
Enkele voorbeelden van consultatie:
• het (bij)scholen van keten- en regiopartners
• teaching on the job
• ondersteuning bij implementatie van EDB, Empathisch Directieve Benadering,

als benaderingswijze
• advisering ten aanzien van een passende leefomgeving/ dagbesteding/

dagindeling
• advisering zorgleefplan
• advisering omgangsvormen in de groep
• advisering bij medicatie
• advisering bij onbegrepen gedrag
• advisering van passende fysiotherapie/ ergotherapie
• advisering bij cognitieve revalidatie
• advisering bij transfer van bijvoorbeeld ziekenhuis naar verpleeghuis.
 
De vraag voor advisering en ondersteuning kan vanuit een zorginstelling of
behandelaar worden ingeroepen.
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Dagbesteding het Vlijtig Liesje
Dagbesteding het Vlijtig Liesje is een professionele, kleinschalige dagbesteding
voor klanten die problemen in cognitief functioneren ondervinden ten gevolge van
alcoholmisbruik. Deze klanten krijgen in de dagbesteding deskundige begeleiding
en zorg op maat.
 
We richten ons op drie doelgroepen mensen met korsakov:   
• Intramurale bewoners van afdeling Tulp (Lückerheide) die in een

resocialisatietraject zitten 
• Klanten die thuis wonen maar gebaat zijn bij een zinvolle dagbesteding
• Klanten die thuis wonen met het doel om opgenomen te worden.
 
Door het kleinschalige karakter wordt er flexibel ingespeeld op de wensen en
interesses van de klant. We hanteren korte lijnen met geschoolde therapeuten die
multidisciplinair werken. De dagbesteding is zodanig ingericht dat er rekening
wordt gehouden met de beperkingen van de doelgroep zodat er een veilig,
vertrouwd en huiselijk leefklimaat gecreëerd wordt dat aanzet tot activatie en eigen
kracht. Hierdoor behoudt de klant de regie om zijn eigen leven vorm te geven.
De dagbesteding vindt plaats in een pand op het terrein van de Lückerheide. 
 
Algemene interventies zijn: structuur bieden, stimuleren, positief bekrachtigen en
actieve hulp verlenen. Daarnaast kunnen klanten op indicatie gebruikmaken van de
therapieën die worden geboden in de Lückerheide.
 
Voor algemene vragen kunt u van maandag t/m vrijdag contact opnemen met:
T 06 151 898 76 
E korsakov@mgzl.nl    
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Info

MeanderGroep Zuid-Limburg
Minckelersstraat 2

6372 PP  Landgraaf

 

t    0900 - 699 0 699 (Meander Klantenservice)

e  klantenservice@mgzl.nl

i   www.meandergroep.com
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Locatie van:

Meer informatie
E ambulantezorgkorsakov@mgzl.nl

 

Coördinatoren:

Kristel Hakke

T 06 111 991 30

Maik Hendriks

T 06 213 045 52
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