
 

Persbericht 
 

Topklinische zorg met liefde en verstand bij Vincent van Gogh 

Venray – 8 december 2017. De twee topklinische afdelingen van Vincent van Gogh voor 

geestelijke gezondheid, het Centrum voor Neuropsychiatrie en het Centrum voor Korsakov en 

alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen mogen wederom voor een periode van 4 jaar het 

keurmerk TOPGGz in het vaandel voeren.  

Afdelingen met het keurmerk TOPGGz bieden zeer gespecialiseerde zorg aan patiënten met ernstige, 

complexe en/of zeldzame psychiatrische aandoeningen, waarvoor de reguliere geestelijke 

gezondheidszorg onvoldoende resultaat biedt. Dit betreft zo’n 5% van alle psychiatrische patiënten in 

Nederland. Deze groep verblijft nu nog te vaak en te lang in voor hen niet toereikende zorg zonder 

voldoende effect. Het keurmerk heeft tot doel deze zeer gespecialiseerde zorg binnen de ggz 

zichtbaar te maken, te bevorderen en te faciliteren.  

Strenge toelatingseisen 

De TOPGGz-afdelingen worden middels een uitgebreide objectieve procedure getoetst op strenge 

criteria. Afdelingen dienen kwalitatief hoogwaardige- en innovatieve patiëntenzorg te bieden. Ze 

voeren toegepast wetenschappelijk (patiëntgebonden) onderzoek uit en ontwikkelen innovatieve en 

experimentele behandelingen. Het zijn afdelingen die samenwerken met universiteiten, veel 

investeren in onderwijs en opleiding en een bedrijfsvoering uitoefenen waar het meten van 

behandeleffecten standaard onderdeel van zijn. Er zijn momenteel 43 TOPGGz-afdelingen in 

Nederland. 

 

Bekroning op zorg 

Vincent van Gogh heeft twee TOPGGz afdelingen: Het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie en 

het Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. In 2009 heeft het Centrum 

voor Neuropsychiatrie voor het eerst het keurmerk gekregen en vier jaar later viel ook het Centrum 

voor Korsakov deze eer te beurt. De erkenningen vormen steeds een bekroning voor de inzet van alle 

medewerkers van de centra en zijn daarbij tegelijk een aansporing om steeds te blijven werken aan 

nieuwe kennis over de complexe aandoeningen en om de behandeling ervan voortdurend te 

verbeteren. Opleiden van nieuwe medewerkers en verrichten van wetenschappelijk onderzoek is 

daarbij van groot belang en staat steeds in dienst van de patiënt. 

“Patiëntenzorg met liefde en verstand, Caritas et Scientia, daar gaat het in wezen om!” vindt prof. dr. 

Jos Egger, hoogleraar aan de Radboud Universiteit en klinisch (neuro)psycholoog bij Vincent van 

Gogh verantwoordelijk voor het topklinische werk van de centra. Zo was niet voor niets ook het motto 

van de stichters van Vincent van Gogh: Een oproep om liefdevolle zorg voor de zieke medemens, de 

Caritas, steeds te verbinden met verstandig handelen gebaseerd op wetenschappelijke kennis en 

inzicht, de Scientia. 

 

Neuropsychiatrie 

Het Centrum voor Neuropsychiatrie startte zo’n 15 jaar geleden en is gespecialiseerd in de 

diagnostiek en behandeling van patiënten met zeldzame, onbegrepen of therapieresistente 

psychiatrische aandoeningen. Neuropsychiatrie verwijst naar stoornissen in de samenhang tussen 

hersenfuncties en gedrag. Het Centrum behandelt met name patiënten met psychiatrische en 

neurocognitieve stoornissen als gevolg van genetische syndromen, epilepsie en neurologische 

ziekten. Een andere doelgroep wordt gevormd door patiënten met gedragsproblemen, psychologische 

functiestoornissen en psychiatrische verschijnselen hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door 

hersenaandoeningen. Sinds 2013 heeft prof. Egger de leiding van het centrum overgenomen van zijn 

voorganger, zenuwarts Willem Verhoeven. Sindsdien is het in nauwe samenwerking met het 

Nijmeegse Donders Instituut, het Radboudumc en vele andere partners verder uitgegroeid tot  



 

landelijk expertisecentrum op het gebied van neuropsychiatrie, neuropsychologie en genetica. 

 

Korsakov 

Het Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen diagnosticeert en 

behandelt complexe alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen waarbij de verslavingsproblematiek 

zeer moeilijk veranderbaar is gebleken. Complicerende factoren daarbij zijn ernstige sociaal 

maatschappelijke problemen, (zelf)verwaarlozing, somatische problemen, apathie en een gebrek aan 

ziekte-inzicht. Het centrum heeft eveneens een lange geschiedenis met klinisch neuropsycholoog dr. 

Arie Wester als grondlegger, in 2015 opgevolgd door programmamanager dr. Serge Walvoort. Het 

karakter van zijn centrum is uniek binnen GGz en Verslavingszorg. Er wordt niet alleen grote aandacht 

besteed aan de effecten van chronisch alcoholgebruik op het lichaam en in het bijzonder op de 

hersenen, maar ook aan de innovatieve behandeling daarvan. Het centrum is één van de voortrekkers 

binnen het landelijke Korsakov Kenniscentrum en heeft een duidelijk bovenregionaal profiel met 

verwijzingen uit alle zuidelijke provincies. 

 

 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. Egger en dr. Walvoort (j.egger@psych.ru.nl 

en swalvoort@vvgi.nl). 

Ook kunt u contact opnemen met de manager Shared Service Center, Fieke van Casteren 

06 – 14 87 20 56      

fvancasteren@vvgi.nl 

 

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid 
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