
Op woensdag 11 maart 2020 om 15.45 uur vindt de promotieplechtigheid plaats 
van Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant. Zij mag dan 
haar proefschrift ‘Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness 

in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living  

in nursing homes’ in het openbaar verdedigen. 

In 2014 is zij samen met Atlant en de afdeling Huisartsgeneeskunde en 
ouderen  geneeskunde van VUmc onder begeleiding van prof. dr. Cees Hertogh 
gestart met de KORSAKOV-studie. Dit betreft een beschrijvend onderzoek 
naar de kenmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van 
Korsakov die in het verpleeghuis verblijven en richtte zich specifiek op het 
voorkomen van probleemgedrag en ziekte-inzicht, en de onderlinge verbanden 
bij deze groep mensen. Aan dit onderzoek hebben diverse zorgorganisaties 
die betrokken zijn bij het Korsakov Kenniscentrum deelgenomen.

Voorafgaand aan de promotieplechtigheid zal een 
minisymposium gehouden worden.

U bent allen van harte uitgenodigd voor zowel het minisymposium als de 
promotieplechtigheid. Het programma vindt u op de achterzijde.

Het Auditorium Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam vindt u aan De Boelelaan 1105, 
1081 HV Amsterdam.
Vanaf de hoofdingang van het Hoofdgebouw loopt u rechts de trap op tot u in de foyer komt en dan weer 
links de trap op naar het aulaniveau. Als u hier linksaf loopt ziet u aan uw linkerzijde het auditorium.

U i t n o d i g i n g

Promotieplechtigheid van Ineke Gerridzen
&

minisymposium
‘Korsakov op de kaart’

Hoe kennisontwikkeling bijdraagt aan specialistische zorg voor 
mensen met het syndroom van Korsakov

Woensdag 11 maart  |  12.00 - 18.00 uur  |  Auditorium VU, Amsterdam

U kunt zich aanmelden via: www.korsakovkenniscentrum.nl/activiteitenagenda



Programma symposium en promotieplechtigheid

12.00 – 13.00 Inloop met koffie/thee/broodjes 

13.00 – 13.10 Opening en introductie van de dagvoorzitter
prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar Ouderengeneeskunde & Ethiek van de 
zorg voor kwetsbare ouderen, UNO-VUmc

13.10 – 13.20 Dagvoorzitter
drs. Thijs Houtappels, bestuurder Atlant en bestuurslid Korsakov 
Kenniscentrum

13.20 – 13.40 Wetenschap en cognitie, interview
prof. dr. Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie, Radboud 
Universiteit, Donders Instituut en voorzitter Wetenschapsraad Korsakov 
Kenniscentrum

13.40 – 14.00 Een kijkje in het brein; wat is bewustzijn/awareness? 
dr. Anouk van Loon, cognitieve neurowetenschappen, onderzoeker, 
UNO-VUmc

14.00 – 14.10    De ontwikkeling van kennis- en expertisecentra. Vlog met o.a.
Anno Pomp, coördinator Strategie Directie Langdurige Zorg, Ministerie 
van VWS
Cynthia Vogeler MSc, directeur Korsakov Kenniscentrum
Loes van Dusseldorp MSc, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker, 
Atlant
Wiltine Moerman MSc, psycholoog en onderzoeker, Atlant

14.10 – 14.30 Expertisecentrum in de praktijk
drs. Hedwig de Vries, directeur behandeling en begeleiding, Atlant
Ester Willemse, programmamanager Expertisecentra, Atlant

14.30 – 14.50 Wilsbekwaamheid bij het syndroom van Korsakov: een 
ethisch perspectief 
prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar Ouderengeneeskunde & Ethiek van de 
zorg voor kwetsbare ouderen, UNO-VUmc

14.50 – 15.00 Sluiting dagvoorzitter

15.00 – 15.45 Pauze, gelegenheid om naar de aula te lopen

15.45 – 17.15 Promotieplechtigheid

17.15 – 18.00     Receptie
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