Producten- en dienstengids
De Zellingen

Versiedatum: 3 maart 2016

Inhoudsopgave
- Advies, instructie & voorlichting: gesprekken met de wijkverpleegkundige
- Beademingszorg
- Buurtmoeders
- Crisisopname
- Dagactiviteiten: behandeling, dagbesteding of ontmoeting
- Dieetadvies
- Ergotherapie
- Fysiotherapie
- Kleinschalig wonen
- Korsakov
- Kortdurende opname
- Logopedie
- Nachtzorg
- Neurorevalidatie
- Orthopedische revalidatie
- Palliatieve terminale zorg
- Parkinsontherapie
- Recreatie en Welzijn
- Somatische zorg
- Thuiszorgwinkel
- Volledig Pakket Thuis
- Zorg voor kankerkpatiënten

Advies, instructie & voorlichting: gesprekken met de
wijkverpleegkundige
Heeft u vragen over uw gezondheid, beperking of ziekte en de gevolgen voor uw
dagelijks leven? De wijkverpleegkundige kan u thuis bezoeken en met u hierover in
gesprek gaan. Deze vorm van hulp wordt ‘Advies, Instructie en Voorlichting (AIV)’
genoemd. Uw (huis)arts kan u hiervoor een verwijzing geven. Tijdens het eerste
huisbezoek bekijkt de wijkverpleegkundige samen met u en uw eventuele mantelzorger
aan welke vragen specifiek aandacht besteed moet worden. In de meeste gevallen zijn
drie tot vijf gesprekken voldoende.
Een greep uit de mogelijke gespreksonderwerpen:







Informatie over de ziekte en over de zorg: informatie en advies over leefregels die
u helpen om de dingen die u belangrijk vindt zo lang mogelijk zelfstandig te doen;
Informatie en advies over aanpassingen aan de woning, als die om
gezondheidsredenen noodzakelijk lijken;
Informatie over lotgenotengroepen, cursussen en belangenbehartigers binnen de
gezondheidszorg;
Instructie over het gebruik van hulpmiddelen en advies bij de aanschaf,
bijvoorbeeld het gebruik van een insulinepen, inhalator of rollator;
Informatie en advies over het inschakelen van andere hulpverleners;
Instructie mantelzorgers bij ondersteuning.

Indicatie niet nodig
Voor de gesprekken met de wijkverpleegkundige heeft u geen indicatie nodig en zijn er
geen kosten aan verbonden. Wel komen ze ten laste van een eventueel eigen risico.
Informatie en/of aanmelden
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u een verwijzing en wilt u zich
aanmelden? Neemt u dan contact op met Clientservice De Zellingen, telefoon 010 284 33
00, e-mail clientservice@zellingen.nl

Beademingszorg

Bij sommige ziektebeelden kan het voorkomen dat u door onder andere spierzwakte
ademhalingsondersteuning nodig heeft, ook wel beademingszorg genoemd. Op de
afdeling Vogelhof van locatie Rijckehove wordt chronische beademingszorg geboden.
Voor deze zorg heeft u een indicatie van het ziekenhuis nodig.
Vragen en/of aanmelden
Wilt u meer informatie over beademingszorg, of heeft u een indicatie en wilt u zich
aanmelden? Belt u dan met Clientservice De Zellingen, telefoon 010 284 33 00, e-mail
clientservice@zellingn.nl.

Buurtmoeders van De Zellingen
Buurtmoeders van De Zellingen zijn er voor iedereen en zijn te vinden in alle Capelse
wijken. De buurtmoeders kunnen ondersteuning bieden, raad geven en vertellen bij
welke instanties men terecht kan voor hulp bij bepaalde problemen. Ze hebben daarvoor
veel contact met de gemeente, zoals inburgering en sociale zaken, peuterspeelzalen,
scholen, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdzorg enhet welzijn- en zorgplein. Ook
kunnen zij meer vertellen over buurtactiviteiten, buurthuizen, vrijwilligerswerk en
cursussen, zoals een inburgeringcursus en conversatielessen. De buurtmoeders zijn in
dienst bij De Zellingen. Wilt u betrokken raken bij uw omgeving en/of meer sociale
contacten krijgen? Praat dan eens met een buurtmoeder. Ze zijn ook
vertrouwenspersonen. U kunt altijd uw verhaal bij hen kwijt. Op dit moment zijn er zes
buurtmoeders en een coördinator en twee stagiaires die uiteindelijk in dienst zullen
komen
Buurtmoeders
Coördinator: Ada Veth 06 - 478 26 835
Hakima Ibarki 06 - 454 18 268
Ivy Lourens 06 - 454 16 715
Katja Bruines 06 - 446 38 577
Sarwat Amro 06 - 460 42 145
Shokoufha Noor 06 - 454 00 720
Zainab Abdella 06 - 454 18 263
Hounaida Redjeb
06 – 84088521
Ideska Kroon 06 - 18442462

Crisisopname
Niet-uitstelbare zorgvraag
In Rijckehove beschikt De Zellingen over twee crisisbedden. U komt in aanmerking voor
een crisisbed als u een niet uitstelbare zorgvraag heeft. Dat is het geval als u een
onacceptabel risico loopt op lichamelijk en/of geestelijk letsel, en/of uw omgeving in
gevaar brengt. U heeft dan een directe zorgvraag en heeft behandeling van een team
behandelaars nodig.
Voorwaarden voor crisisopname
Wanneer komt u in aanmerking voor een crisisopname?
- Als er sprake is van een acute verandering en er een duidelijk gevaarscriterium is;
- Als u een niet-uitstelbare (binnen 24 uur noodzakelijk) zorgvraag met behandeling voor
een verzorgings- of verpleeghuis heeft.
- Als u een WLZ indicatie heeft of als de aanvrager verwacht dat u in aanmerking komt
voor een WLZ indicatie
Als u bent opgenomen in het ziekenhuis of als het gaat om een geleidelijke
achteruitgang, komt u niet in aanmerking voor een crisisopname.
Opname
Een crisisopname is altijd onverwacht en voor een periode van maximaal twee weken.
Meestal heeft u voor crisisopname geen indicatie nodig. Bij opname worden u en uw
eventuele familielieden ontvangen door de EVV’er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende).
De EVV’er is uw eerste aanspreekpunt en houdt samen met u en uw eventuele
familieleden een opnamegesprek. Uw situatie wordt dan besproken en u krijgt informatie
over uw verblijf in Rijckehove. De EVV’er verzamelt aan de hand van het
opnamegesprek, de eventuele overdracht en via eventuele familieleden informatie over:
- de actuele situatie (de aanleiding voor crisisopname);
- medicatiegebruik;
- pijn;
- zorgbehoeften;
- uw (medische) voorgeschiedenis;
- uw thuissituatie.
Afsluiten crisisopname
De crisisopname is voorbij zodra uw reguliere indicatie binnen is. Zodra uw reguliere
indicatie binnen is en u op een locatie van De Zellingen wenst te blijven, wordt u indien
er een kamer beschikbaar is doorgeplaats naar een reguliere afdeling. Heeft u al een
indicatie maar kan De Zellingen u niet de passende zorg bieden? Dan zorgen wij voor
overplaatsing naar een andere zorginstelling. De EVV’er en arts stemmen de situatie met
u en uw familie af.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt contact opnemen met Cliëntservice De
Zellingen, telefoon 010 - 284 33 00, e-mail clientservice@zellingen.nl.

Dagactiviteiten, dagbesteding en ontmoeting
Dagactiviteiten
Wie zelfstandig woont en behoefte heeft aan ontmoeting, activiteiten op maat, training,
begeleiding of behandeling op maat kan in aanmerking komen voor dagactiviteiten. Dit
kan zowel met als zonder indicatie. De Zellingen is gespecialiseerd in begeleiding en
behandeling van mensen met hersenletsel (NAH en afasie), Parkinson, cognitieve
problematiek zoals ten gevolge van dementie en mensen die behandeling nodig hebben
na orthopedie of andere oorzaken van verminderde zelfredzaamheid. Er zijn diverse
mogelijkheden voor behandeling en begeleiding.
Behandeling
Zelfstandig wonende mensen met beperkingen en ouderen kunnen behoefte hebben aan
behandeling om zelfredzamer te kunnen functioneren, stoornissen te verminderen of
vaardigheden te behouden. Deze behandeling kan op zowel enkelvoudig vanuit de
eerstelijn als multidisciplinair als dagprogramma worden geboden. Voor een eerstelijns
behandeling van de ergotherapie, fysiotherapie, logopedie of kunstzinnige therapie heeft
u een verwijzing nodig van de arts. Voor de multidisciplinaire Behandeling Groep kunt u
alleen terecht met een CIZ indicatie BH-groep.
In nauwe samenwerking tussen behandelaars en dagactiviteiten biedt De Zellingen op
diverse locaties kan er een gestructureerd activiteitenprogramma passend bij uw sociale,
lichamelijke en geestelijke behoeften. U kunt hier in een ontspannen sfeer contact maken
met leeftijdsgenoten. Samen met u en uw naasten zoekt een professionele begeleider
naar een passend aanbod aan activiteiten, gericht op het behoud van uw vaardigheden
en zelfredzaamheid.
Dagbesteding
Soms is oefenen en herstel niet meer aan de orde. De dagactiviteiten biedt zowel
ouderen als jongere mensen met beperkingen de mogelijkheid om één of meer dagen in
de week door te brengen in een groep met anderen met dezelfde problematiek. Bij de
dagactiviteiten in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas zijn
verzorgend personeel en dagbestedingscoaches aanwezig. Mensen met een geldige WMO
indicatie voor dagbesteding of begeleiding groep en mensen met een ZZP 5 of ZZP 6 die
thuis wonen kunnen terecht voor professionele ondersteuning bij de diverse locaties van
de dagactiviteiten. Voor de dagactiviteiten heeft u een WMO indicatie nodig. Afhankelijk
van de hulpvraag heeft De Zellingen een contract met diverse gemeenten. Als er een
indicatie is voor vervoer kan De Zellingen mensen hierbii begeleiden, vergoeden of voor
vervoer zorgen.



Voor ouderen kunnen we WMO-begeleiding bieden aan mensen uit Capelle aan
den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam Alexander en Zuidplas.
Mensen met NAH kunnen terecht voor Zorg in Natura als ze woonachtig zijn in
Rotterdam (alle deelgemeenten), de BARgemeenten, Lansingerland, Capelle aan
den IJssel, Krimpen aan den IJssel, en Zuidplas. Mensen die in andere gemeenten
wonen kunnen terecht met een PGB (persoonsgebonden budget).

In aanvulling van de dagactiviteiten kan eerstelijnsbehandeling aangevraagd worden.
Ontmoeting
Mensen uit Capelle aan den IJssel, die nog geen indicatie hebben maar wel behoefte
hebben aan ontspannende activiteiten, een goed gesprek, een warme maaltijd of contact
met anderen kunnen in De Beemsterhoek (Oostgaarde) en de Bazuin 1 (Schollevaar,
Bermensteyn) terecht voor diverse activiteiten waaronder bewegen, creatieve
activiteiten, muziek en zang, tuinieren en Samen Koken, samen eten. Mensen met
hersenletsel en hun naasten kunnen terecht in het Praatatelier van het Afasiecentrum.
Locaties en openingstijden
De ontmoeting en de dagactiviteiten van De Zellingen zijn 7 dagen per week geopend in
Capelle Schollevaar (Bazuin 1, Bermensteyn). (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 19.00
uur en zaterdag en zondag van 10.00 - 14.00 uur).
De overige locaties in Rijckehove, Beemsterhoek Meander en Crimpenersteyn (08.30 16.00 uur) zijn vijf dagen per week geopend van 09.00u tot 16.00.
Vervoer
Mensen met een indicatie voor vervoer krijgen ondersteuning om naar de dagactiviteiten
of dagbehandeling te gaan. De Zellingen maakt gebruik van eigen een rolstoelbus,
vervoer met vrijwilligers en twee vervoersbedrijven (voor groepsvervoer). Als u een
indicatie heeft hebben voor vervoer kunt u hiervan gebruik maken. Bij de intake worden
de gemaakte afspraken m.b.t. vervoer (of u gebruik wil maken van vervoer en op welke
dagen) vastgelegd op het afsprakenformulier in uw dossier.
Hierbij zijn de volgende mogelijkheden:






RMC vervoer of taxi St. Job zorgen voor het vervoer van en naar de
dagactiviteiten in de Beemsterhoek, Bermensteyn, Reigerlaan en Rijckehove.
Vrijwilligers van De Zellingen brengen en halen mensen van en naar de
dagactiviteiten met de rolstoelbus of personenauto’s
De ANBO vrijwilligers Capelle helpen bij het vervoer van en naar de ontmoeting
in Bermensteyn in Schollevaar.
De medewerker intern vervoer De Meander zorgt voor het vervoer van en naar
de dagactiviteiten Vlindertuin in De Meander.
De Dagbus/Belbus zorgt voor het vervoer van en naar de dagactiviteiten
Crimpenersteyn.

De medewerker dagactiviteiten meldt u digitaal aan bij RMC vervoer of, taxi St Job,
telefonisch bij ANBO-vervoer, bij onze eigen vrijwilligers of bij de dagbus/belbus.
Wijzigingen dient u minimaal 24 uur van tevoren door te geven, zodat het vervoer nog
kan worden geannuleerd of aangevraagd. Is dit niet mogelijk dan kunt u ‘s morgens voor
08.30 uur wijzigingen doorgeven aan de vervoerder en de locatie van de dagactiviteiten.
Kosten voor het niet tijdig annuleren woden in rekening gebracht.
Afspraken met het vervoersbedrijf
• Er wordt zoveel mogelijk met vaste chauffeurs gewerkt.
• Cliënten worden indien nodig van deur tot deur begeleid.
• Cliënten worden door de vrijwilligers of medewerkers binnen naar de dagactiviteiten
gebracht.
• Personeel en chauffeurs begeleiden 's middags de cliënten naar de bus of auto.
• Krijgt een cliënt een calamiteit onderweg dan wordt er door de chauffeur altijd 112
gebeld.
• Bij vervoersproblemen neemt de chauffeur of het vervoersbedrijf contact op met de
medewerker dagactiviteiten (indien afwezig met de zorgteammanager).

Indicatie en eigen bijdrage
Om van de dagbehandeling of dagactiviteiten professionele begeleiding gebruik te
kunnen maken is een indicatie nodig. Deze kan worden aangevraagd bij de gemeente
waar u woont of via het digitale portaal van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), in
geval van een behandeling-groep of verblijfsindicatie (Wet Langdurige Zorg)
Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wet Langdurige Zorg
(WLZ)en de Wmo. Om de eigen bijdrage te berekenen kan contact worden opgenomen
met het CAK (link), telefoon: 0800 – 1925 (gratis).
Informatie en/of aanmelden
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u een indicatie en wilt u zich
aanmelden? Neemt u dan contact op met Clientservice De Zellingen, telefoon 010 284
33, e-mail clientservice@zellingen.nl.

Dieetadvies
Goede voeding is de basis van een goede gezondheid. De diëtist kan u hierbij
ondersteunen en adviseren. De Zellingen werkt samen met Diëtistenpraktijk HRC (Health
Risk Control). Bij de diëtisten van HRC kunt u terecht met vragen over voeding en
behandeling van bijvoorbeeld onder- en overgewicht, te hoog cholesterol, hoge
bloeddruk, diabetes type 1 en 2, darmziekten en darmproblemen. Tevens kan de diëtist
ondersteunen bij verandering van het eetpatroon na het stoppen met roken en adviseren
over voeding in combinatie met beweging.
Werkwijze
In het eerste gesprek verzamelt de diëtist informatie over uw klachten, eetgewoonten en
persoonlijke omstandigheden. Op basis hiervan stelt de diëtist in overleg met u een
behandelplan en een dieetadvies op. In de gesprekken die daarop volgen begeleidt de
diëtist u bij het opvolgen van het dieetadvies. De diëtist rapporteert de bevindingen in
overleg met u terug aan de behandelend arts of specialist.
Verwijzing en kosten
Voor een afspraak bij de diëtist heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Een
vastgesteld aantal consulten valt onder de basisverzekering. Zijn er meer behandelingen
nodig, dan kunt u – indien u aanvullend verzekerd bent – een beroep doen op uw
aanvullende verzekering.
Contact en afspraak maken
Diëtistenpraktijk HRC heeft ruim 20 locaties verdeeld over Rotterdam, Capelle aan den
IJssel en Krimpen aan den IJssel, waaronder twee locaties bij De Zellingen: aan de
Meeuwensingel 1a en De Linie 2 in Capelle aan den IJssel. U kunt ook een
avondspreekuur bezoeken. Voor het maken van een afspraak, belt u dan op werkdagen
tussen 09.00 uur en 17.00 uur naar 010 - 202 51 65 of mail naar
info@dietistenpraktijkhrc.nl.
Kijkt u voor meer informatie op www.dietistenpraktijkhrc.nl.

Ergotherapie
Ergotherapie helpt mensen met een beperking bij het uitvoeren van hun dagelijkse
activiteiten. Zo’n beperking kan ontstaan door ziekte, ongeval, handicap, overbelasting of
door het ouder worden. Ergotherapie kan u ondersteunen op het gebied van en
lichamelijke verzorging, werk en ontspanning.
Werkgebieden hierbij zijn:
- revalidatie en reactivatie;
- advies aan professionele verzorgers en mantelzorgers;
- werkplekanalyse en -advisering;
- nazorg bij ontslag uit een instelling;
- advisering van en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en aanpassingen.
Specialisaties:
Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van:
 neurologische aandoeningen (Beroerte, Parkinson, MS, ALS )
 Orthopedie: (fracturen, amputaties, nieuwe heup, knie of andere gewricht
vervangende operatie.
 Behandelen van ouderdom gerelateerde klachten.
Ergotherapie van de Zellingen is verbonden aan ParkinsonNet en het eerstelijns CVAnetwerk Rotterdam. Verder is er specialisatie voor het behandelen van cliënten met
dementie, waarbij ook de mantelzorger wordt begeleid.
Ergotherapie kan bij u thuis plaatsvinden, zodat de handelingen in vertrouwde omgeving
kunnen worden aangeleerd. Tijdens een eerste gesprek wordt er gekeken wat u nodig
heeft. Vervolgens wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.
Verwijzing
Om gebruik te kunnen maken van poliklinische ergotherapie is een verwijzing van de
huisarts of specialist nodig.
Vergoeding
Per kalenderjaar wordt 10 uur ergotherapie vergoed door de basisverzekering. Een
werkplekanalyse en –advisering wordt door de werkgever betaald. Het aanleren van het
gebruik van een hulpmiddel dat door een andere instantie is verstrekt, dient door de
verstrekkende instantie zelf betaald te worden. Wanneer er meer dan 10 uur behandeltijd
noodzakelijk is, zal er aan de zorgverzekeraar gevraagd worden om uitbreiding van de
behandeltijd. Blijkt dit niet mogelijk, dan kan de behandeling worden voortgezet, maar
komen de kosten voor uw rekening.
Verwijzing
Om gebruik te kunnen maken van poliklinische ergotherapie is een verwijzing van de

huisarts of specialist nodig. Klik hier voor het verwijsformulier in (link naar
verwijsformulier, staat nog oud logo op!)
Informatie en/of aanmelden
Wilt u meer informatie? Of heeft u een indicatie en wilt u zich aanmelden? Dan kunt u
telefonisch contact opnemen met de afdeling Ergotherapie via telefoonnummer 010 - 266
57 75 of via het contactformulier.

Fysiotherapie De Zellingen
Door een operatie, ziekte of aandoening kan het gebeuren dat u minder mobiel bent
geworden. Voorbeelden zijn: botbreuken, een operatie aan heup of knie, de ziekte van
Parkinson, een beroerte of een algehele slechte conditie. Om u te ondersteunen en te
begeleiden bij het verbeteren van uw bewegingsvrijheid kunt u terecht bij de
fysiotherapeut, de specialist in bewegen.
Samen werken aan herstel
Bij de eerste afspraak bespreekt de fysiotherapeut samen met u uw situatie en de
behandelmogelijkheden en stelt op basis daarvan samen met u een behandelplan op.
Door de adviezen van de fysiotherapeut goed op te volgen en daarnaast thuis te oefenen
heeft u de meeste kans op succes.
Specialisaties
Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van:
 neurologische aandoeningen (Beroerte, Parkinson, MS, ALS )
 Orthopedie: (fracturen, amputaties, nieuwe heup, knie of andere gewricht
vervangende operatie.
 Behandelen van ouderdom gerelateerde klachten.

Tevens zijn onze fysiotherapeuten gespecialiseerd in het bieden van groepstherapie voor
mensen met de ziekte van Parkinson.
Fysiotherapie de Zellingen is verbonden aan ParkinsonNet en het eerstelijns CVA-netwerk
Rotterdam. Verder is er specialisatie voor het behandelen van cliënten met dementie,
waarbij ook de mantelzorger wordt begeleid.
Fysiotherapie De Zellingen
Voor fysiotherapie kunt u terecht op Crimpenersteyn en Rijckehove. Beide locaties
beschikken over diverse behandelruimtes en een grote oefenzaal met fitnessapparatuur.
Afspraak maken
Voor een behandeling bij de fysiotherapeut heeft u geen verwijzing nodig van de
huisarts. De Zellingen heeft een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars.
Voor fysiotherapeutische behandeling dient u aanvullend verzekerd te zijn.
U kunt rechtstreeks een afspraak maken voor een intakegesprek, tel. 010 - 266 57 70.
Bereikbaarheid & parkeren
Crimpenersteyn en Rijckehove zijn goed met het openbaar vervoer te bereiken. In
Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zijn ook voordelige
vervoersalternatieven, zoals de Belbus of de ANBO.
Komt u met de auto, dan is er voldoende parkeergelegenheid. De prakrijkruimten zijn
goed toegankelijk voor een rolstoel of scootmobiel.

Kleinschalig wonen binnen De Zellingen
Voor ouderen met dementie die behoefte hebben aan wonen in een beschermde
omgeving, biedt De Zellingen ‘kleinschalig wonen’. Dit is een vorm van groepswonen. De
zorg wordt geboden in een huiselijke sfeer en herkenbare omgeving, waarbij het leven
van alledag centraal staat. De cliënten vormen met elkaar onder begeleiding een
huishouden en kunnen zelf hun dagelijkse leven inrichten. Er wordt 24 uur per dag zorg,
ondersteuning en toezicht geboden, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de
leefstijl, het leefritme en de voorkeuren van de cliënt. Naast de dagelijkse bezigheden
vormen de sociale contacten een belangrijk element: het ontvangen en samen tijd
doorbrengen met familie, vrienden en kennissen. Kleinschalig wonen wordt aangeboden
op de locaties De Meander en Bermensteyn.
Indicatie
Voor een verblijf met behandeling is een indicatie nodig op psychogeriatrische grondslag
(ZZP 5 of 7). Deze kan worden aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg),
telefoonnummer: 088 - 789 14 40.
Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Om de eigen bijdrage te berekenen kan contact
worden opgenomen met het CAK via het gratis telefoonnummer 0800 – 1925. Of kijkt u
op de website van het CAK.
Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie? Of heeft u een indicatie en wilt u zich aanmelden? Neemt u dan
contact op met Clientservice De Zellingen, telefoonnummer 010 - 284 33 00, e-mail
clienstservice@zellingen.nl.

Verpleeghuiszorg voor Korsakov-patiënten op Crimpenersteyn
Het syndroom van Korsakov is een ernstige vorm van hersenschade, die gekenmerkt
wordt door geheugenstoornissen. De oorzaak van het syndroom van Korsakov is een
ernstig vitamine B1-tekort, dat ontstaat bij langdurig alcoholgebruik in combinatie met
slechte voeding. Ook kan de lever zo beschadigd raken dat deze de vitamine B1 (ook
thiamine genoemd) niet meer kan omzetten. Het belangrijkste kenmerk is
geheugenverlies. Andere symptompen zijn desoriëntatie in tijd en ruimte, loop- en
evenwichtstoornissen, en karakterveranderingen.
Als een cliënt met Korsakov niet meer thuis kan wonen, kan verpleeghuiszorg in de
locatie Crimpenersteyn uitkomst bieden. De afdeling biedt plaats aan 12 cliënten. Onze
zorg is erop gericht dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk leeft. Bij de behandeling zijn
meerdere professionals betrokken, zoals de specialist ouderengeneeskunde (arts), een
psycholoog en maatschappelijk werk, fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundigen
en verzorgenden. De cliënten beschikken allen over een eenpersoons slaap- woonkamer
met eigen douche en toilet. De afdeling Kievit is een open BOPZ-afdeling, wat betekent
dat men niet op een gesloten afdeling verblijft, maar wel met een Rechterlijke Machtiging
onder voorwaarden kan komen wonen.

