
De kracht van ons Korsakov-expertisecentrum

www.amsta.nl/korsakov

In onze behandeling en begeleiding op maat, werken we 
met beproefde en nieuwe 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.

MEDEWERKERS

Sterk in de stad met 7 Korsakov-units

De Poort
Open afdeling met 4 units
• 42 bewoners
• Met psychiatrische/somatische  

problemen en/of cognitieve schade
• Focus op aanleren van vaardigheden  

die zelfstandigheid vergroten

Nieuwe gesloten unit
• 11 bewoners met (Wernicke-)Korsakov
• Focus op diagnostiek en opstellen  

woon-begeleidingsprofiel
• Open vanaf voorjaar 2021

Beusemaecker
Besloten afdeling, 3e etage 
• 12 bewoners
• Kleinschalig rustig wonen
• Focus op bescherming en werken  

aan mogelijkheden/perspectief

Dr. Sarphatihuis
Open afdeling Kattenburg 4 
• 14 bewoners
• Focus op eigen behoefte/jezelf zijn

Consultancy en advies op maat
• Zorg voor bewoners die doorstromen  

naar een meer zelfstandige woonvorm  
binnen Amsta

• Advies voor cliënten bij  zorginstellingen  
en ketenpartners

Gezondheid is niet slechts de afwezigheid 
van ziekte, maar de toestand waarin een 
mens al zijn talenten kan ontplooien
Florence Nightingale

Niet het ziektebeeld, maar de behoefte en mogelijkheden van  
bewoners zijn de leidraad voor onze zorg, begeleiding en behandeling. 
Wij zien de mensen en hun wensen.

Een heldere manier 
van werken

Na een succesvolle proefvisitatie in 2020 gaan we met onze  
Korsakov-zorg in 2021 voor het Topcare-predicaat.  
Het keurmerk staat voor topzorg voor mensen met complexe  
aandoeningen die specialistische zorg nodig hebben.

Topcare-keurmerk in 2021

Het syndroom van Korsakov is een zware hersenaandoening 
veroorzaakt door ernstig vitamine B1-tekort, vaak door  
problematisch alcoholgebruik. Kenmerken zijn geheugen-
stoornissen en problemen met de alledaagse dingen, omdat 
bijvoorbeeld het vermogen tot plannen is aangetast. De be-
schadiging is niet terug te draaien, maar met de juiste zorg en 
begeleiding kunnen mensen met Korsakov wel groeien en leren.

Wat is Korsakov?

Onze Korsakov-
zorg in cijfers

Perspectief op een wooncarrière  
en meer zelfstandigheid
Het is niet voor elke bewoner 
weggelegd, maar als het kan, 
bieden we mensen graag zicht 
op een wooncarrière en meer 
zelfstandigheid. Bewoner Bianca 
startte op De Beusemaecker en 
groeide door naar een eigen 
studio en meer zelfstandigheid 
op Amsta-locatie Ritzema Bos.

Lees het verhaal van Bianca

Ik heb mijn familie terug 
en mijn eigen plek.

Voorop in kennis
Lid van Korsakov  
Kenniscentrum (KKC)

Deelname aan  
wetenschappelijk onderzoek

Samenwerking met kenniscentra, 
universiteiten en hogescholen

Kennisontwikkeling door  
scholingen, klinische lessen,  
verbetersessies, intervisie

Kennisdeling met  
andere zorginstellingen  
én ketenpartners

Leven op stadse wijze
Het Korsakov-expertisecentrum maakt deel uit van de Amsta- 
klantgroep Leven op stadse wijze. We bieden een thuis voor  
Amsterdammers met Korsakov, zodat zij – ondanks hun complexe 
zorgbehoefte – een leven kunnen leiden dat bij hen past. 
Met onze uitgebreide ervaring en expertise helpen we hen om  
het leven in hun stad zoveel mogelijk voort te zetten.

79 BEWONERS 
van 45 tot 
90 jaar oud

3 7locaties units

100

Altijd omringd door kennis  
en kunde in Korsakov-zorg

Specialist 
ouderen -

geneeskunde

 Begeleiders en
leidinggevende

Geestelijk verzorger 
en andere paramedici

GZ-psycholoog
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Multidisciplinair team

We zorgen op elke plek voor een goede dagstructuur met specialistische 
dagbesteding en een optimale woon-leefomgeving.


