
 

Kennisketen Ouderen

Onze ambitie

Kennisontwikkeling en kennisdeling voor oudere 
mensen met een verstandelijke beperking bij 
’s Heeren Loo draagt ertoe bij dat iedere cliënt, 
aansluitend bij onze visie, prettig oud kan worden. 
Onze ambitie is bij te dragen aan de kwaliteit van de 
begeleiding en behandeling die binnen en buiten  
’s Heeren Loo geboden wordt aan oudere mensen met 
een verstandelijke beperking. 

Wat doen we de komende jaren?

Diagnostiek  
dementie

Depressie bij ouderenPalliatieve zorg en  
Advanced Care Planning

Lichamelijke activiteit en 
fitheid 

De kennisketen Ouderen is een dynamische keten en bestaat onder andere uit:
 •  Een actief platform met ongeveer 35 deelnemers: behandelaren, managers 

zorg en een SOG uit verschillende regio’s
 •  Een expertisecentrum bestaande uit 2 gedragswetenschappers, een 

fysiotherapeut, een AVG en een SOG
 •  Verbinding met de themanetwerken doofblind en slaap en met de  

’s Heeren Loo Academie
 • Samenwerking met Academische Werkplaats GOUD

Wie zijn wij?

Voor wie zijn we er?

Speerpunten

Mensen met een verstandelijke beperking worden 
steeds ouder. Bij mensen met een verstandelijke 
beperking hangt de leeftijd waarop het proces van 
veroudering start samen met de aard en ernst van de 
beperkingen. Gemiddeld genomen begint het proces 
van veroudering bij mensen met een verstandelijke 
beperking vanaf vijftig jaar. Bij mensen met het 
syndroom van Down en mensen met een ernstige 
(meervoudige) beperking begint het proces van 
veroudering al eerder. 

Voor alle ouder wordende cliënten geldt  
dat een nieuwe levensfase is aange-
broken, de ouderdom. Dit gaat gepaard 
met veranderingen die confronterend 
kunnen zijn voor de betrokkenen. 

Dat vraagt om aan-vaarding van en 
aanpassing aan de veranderingen.

Meer weten?
Wil je meer weten over het expertisecentrum 
Ouderen. Mail dan naar expertisecentrum.ouderen@
sheerenloo.nl of kijk op www.sheerenloo.nl/
expertisecentrumouderen. We helpen je graag op 
weg!

De nieuwe oudere

Intern Extern

Teams

Themanetwerken, innovatieplatform, 
cliëntenpanel en externe netwerken

Behandelaren

Expertisecentrum Academische werkplaats Universiteit/
hogeschool

Platforms

De driehoek


