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Hoe kunnen we de term “Humanitude” 
omschrijven ? 
“humanitude” is een filosofie in de woonzorgcentra. 
Zij is afgestemd op de connectie, de ondersteuning en 
begeleiding van bejaarden. iedereen wordt er beschouwd 
als een autonoom individu die zijn of haar eigen keuzes 
kan maken en weet wat het beste is voor hem of haar. 

het begrip “humanitude” is in 1980 in de Verenigde staten 
in het leven geroepen door Freddy Klopfenstein. 

in 1989 heeft een franse geriater, Lucien Mias, voor 
de eerste maal de term “humanitude” in de zorg 
geïntroduceerd. en het is in 1995 dat rosette Marescotti 
en Yves gineste besloten om een nieuwe filosofie over de 
zorg te schrijven : “filosofie van de humanitude”. 

	 Een	bewoner	weigert	verzorgd	te	worden,	praat	
niet,	weigert	te	eten	en	is	zelfs	agressief	tegenover	de	
zorgverleners,	dit	alles	maakt	het	soms	moeilijk	om	
bewoners	met	cognitieve	stoornissen	te	verzorgen.	

“humanitude” is een efficiënt en aanvullend alternatief op 
medicamenteuze behandelingen. 
aan de hand van een aantal werkmethoden biedt 
“humanitude” de mogelijkheid aan de bejaarde om een 
groter zelfrespect te krijgen. deze beproefde methode 
laat ruimte voor gesprekken en het zich herinneren van 
gelukkige momenten. 

in dertig jaar hebben de stichters van de filosofie van de 
humanitude, Yves gineste en rosette Marescotti, 17 000 
patiënten gezien van de meest moeilijk behandelbare en dit 
in meer dan 400 geriatrische afdelingen in Frankrijk en in 
Quebec. 
	 Deze	ervaring	heeft	het	hen	mogelijk	gemaakt	om	150	

zorgtechnieken	uit	te	werken	om	het	zorgpersoneel	te	
ondersteunen	en	te	begeleiden.	

En hoe vertaalt zich dit concreet ? 
het uitgangspunt is gebaseerd op het vaststellen of 
een bejaarde zich wel degelijk vaak in een situatie van 
isolement, van eenzaamheid bevindt. Zijn contacten met 
andere personen zijn zeer beperkt in aantal en duur. 

de “humanitude” stelt voor deze struikelblokken aan te 
pakken door te werken aan de kwaliteit van het contact 
tussen de zorgverlener en de bejaarde. 
deze methode is gebaseerd op 4 pijlers : het woord, de 
blik, het aanraken en de verticaliteit. 

	 In	de	eerste	plaats,	wanneer	een	zorgverlener	zich	
richt	tot	de	bewoner,	moet	hij	eerst	de	moeite	doen	
om	dit	vooraf	aan	te	kondigen	en	elke	handeling	
die	hij	zal	verrichten,	toelichten.	Hij	moet	direct	
oogcontact	maken	met	de	bewoner,	face-to-face.	

in dit verband wordt de zorgverlener aangemoedigd om op 
een zachte manier fysiek contact te maken met de bewoner. 

tot slot nodigt “humanitude” het zorgpersoneel uit 
om zoveel mogelijk aan de bewoners te vragen zich in 
verticale positie te bevinden en om hen uit bed te halen 
voor hun dagelijks toilet.
Verticaliteit heeft meerdere voordelen, zowel psycholo
gische als fysieke en dit op elke leeftijd. 
een bejaarde kan en moet “rechtop” leven. 
de verticaliteit en het stappen, met ondersteuning, 
gedurende een twintigtal minuten per dag, stimuleren de 
motorische vaardigheden van de bewoners en vertragen 
het verlies van autonomie en bedlegerigheid. 

deze technische benadering moet gekoppeld worden aan de 
aandacht voor individuele noden van elke bejaarde persoon, 
met name rekening houdend met hun eigen ritme en hen 
geen schema opleggen dat hen onder druk zou zetten, dit 
alles zonder al de interventies te chronometreren. 

Wat zou de impact van deze methode zijn op de 
bewoners en het zorgpersoneel ? 
enkele voorbeelden van de vele positieve effecten : 
– vermindering van gedragsstoornissen bij de bewoners ; 
– vermindering van het gebruik van neuroleptica ; 
– verbetering van het welzijn van de bewoners en 

zorgpersoneel ; 
– valorisatie van het zorgpersoneel t.o.v. hun des

kundigheid ;
– vermindering van professionele uitputting. 

scheutBos 

Het project « Humanitude » start in november in het 
Woonzorgcentrum Scheutbos ! 
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Wie neemt deel aan dit project ? 
sedert meer dan twee jaar werkt een pilootgroep aan de 
uitwerking van dit project. dit team bestaat uit : Kelly 
holbrechts ; aurore delitte ; Laetitia roose ; silvia gonzalez ; 
cécile schacht ; Katelijn de huvyne ; raoul Mbongo ; Mimie 
sunday ; hamba samade ; sandra gysembergh ; cristel 
sojka ; ahlame Belmiloudi ; Vicky Mastroyannis ; Jessica 
Vandenbroucke ; anne Van Pottelsberghe ; nathalie Laridant

Wat willen zij u graag hierover zeggen ? 
1 Silvia Gonzalez, kinesiste ; 
	 Het	project	“Humanitude”	van	Scheutbos	is	een	nieuwe	

uitdaging	waarbij	ons	zal	gevraagd	worden	om	ervoor	open	te	
staan	en	uit	onze	comfortzone	te	treden	om	een	begeleiding	en	
ondersteuning	met	meer	“humanitude”	en	welwillendheid	te	
bieden	aan	de	bejaarde	persoon.	

2 Anne Van Pottelsberghe, algemeen medisch directeur ; 
	 En	nog	een	mooi	avontuur,	dank	u	!	
3 Nathalie Laridant, algemeen directeur verpleegkundig 

departement ;
	 Nadat	wij	verschillende	professionele	gezondheidswerkers	

gesproken	hadden	die	erin	geslaagd	waren	deze	zorgfilosofie	te	
implementeren	in	hun	instelling,	nadat	wij	de	onmiddellijke	
voordelen	voor	de	bewoners/patiënten	maar	ook	voor	het	
zorgpersoneel	afgewogen	hadden	en	na	het	zien	van	het	
enthousiasme	van	de	teams	van	Scheutbos,	ben	ik	ervan	
overtuigd	dat	dit	nieuw	avontuur	ons	een	aantal	dynamische	
ontwikkelingen	en	gedurfde	vooruitgang	zal	bieden	door	
middel	van	een	interdisciplinaire	samenwerking	en	een	positief	
enthousiasme	!	

4 Kelly Holbrechts, ergotherapeute ;
	 “Humanitude”	is	het	welzijn	van	de	bewoner	in	het	middelpunt	

van	onze	bekommernissen	en	dat	is	geweldig	!	
5 Cristel Sojka, sociaal assistente ;
	 Mochten	de	5	grote	principes	van	“Humanitude”	toegepast	

worden	in	ons	dagelijks	leven,	zouden	wij	in	een	veel	zachtere	
gemeenschap	leven…

6 Vicky Mastroyannis, zorgcoördinator ;
	 Ik	ben	er	ten	stelligste	van	overtuigd	dat	de	“humanitude”	ons	

zal	verrijken,	zowel	op	professioneel	als	op	persoonlijk	vlak.	En	
een	ontplooiing	voor	onze	bewoners.	

7 Aurore Delitte, opvoedster ; 
	 Het	is	onmogelijk,	noem	het	Fierheid.	Het	is	gewaagd,	noem	het	

Ervaring.	Het	is	hopeloos,	noem	het	de	Verstand.	Laten	we	het	
proberen,	fluistert	het	Hart.	(William	Arthur	Ward).	

8 Katelijne De Huvyne, adjuncthoofdverpleegkundige ; 

9 Jessica Vandenbroucke, directrice van het Woonzorg
centrum ;

	 Een	nieuw	project….	een	nieuwe	bladzijde	die	omgeslagen	wordt	
voor	de	toekomst	van	het	Woonzorgcentrum.	

0 Sandra Gysembergh, referentiepersoon dementie ; 
	 Wat	betekent	“iemand	overtuigen,	iemand	overhalen”,	het	is	iets	

wat	te	vaak	wordt	vergeten.	Het	wil	zeggen	“een	band	scheppen”	
(Le	Petit	Prince)	

- Hamba Samade, hoofdverpleegkundige ; 
	 Ik	vond	de	twee	dagen	zeer	verrijkend	en	vol	van	positieve	

energie.	Ik	kijk	ernaar	uit	om	het	project	“humanitude”	te	
starten	en	toe	te	passen	op	onze	afdeling.	

= Laetitia Roose, ergotherapeute ; 
	 Een	mooi	project	en	een	grote	uitdaging,	dat	zijn	de	waarden	

die	mij	aanspreken	en	mij	aansturen.	Een	grote	stap	vooruit	
voor	onze	bewoners.	Ik	hoop	dat	de	opleiding	zijn	vruchten	zal	
afwerpen,	ook	op	lange	termijn.	

q Mimie Sunday, adjuncthoofdverpleegkundige ; 
	 De	bijscholingen	zijn	nuttig	voor	iedereen.	
w Cécile Schacht, kinesiste ; 
	 Het	welzijn	van	onze	bewoners	is	een	prioriteit	in	onze	instelling.	

Door	het	project	“Humanitude”	heb	ik	een	aantal	instrumenten	
ter	beschikking	die	me	zullen	toelaten	de	begeleiding	van	onze	
bewoners	nog	meer	aan	te	scherpen	en	hen	nog	autonomer	te	
laten	zijn.	

e Raoul Mbongo, hoofdverpleegkundige a.i. ;
	 De	mens	in	het	middelpunt	van	mijn	bekommernissen	plaatsen.	

nathalie Laridant 
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De wil om de teamgeest in de 
organisatie te stimuleren en op een 

actieve en constructieve manier 
samen bij te dragen aan een 

gemeenschappelijk resultaat, waar 
meerdere mensen aan hebben 

gewerkt.

De wil om continu te verbeteren, 
originele, creatieve of nieuwe 
ideeën en oplossingen voor te 

stellen die toegevoegde waarde 
bieden.

De durf om moeilijke dingen te 
doen, om uit te blinken, om andere 
dingen te doen of dingen anders te 

doen, met vertrouwen en zonder 
zich uit zijn lood te laten slagen, 

mits een respectvolle houding te 
behouden.

De wil om goed te doen voor 
anderen en blijk te geven van 

begrip en mededogen door 
empathie, tolerantie en respect te 

tonen.

Het vermogen om zich te 
verheugen, om dynamisch zijn 

tevredenheid uit te drukken en om 
een positieve, gemotiveerde en 

motiverende visie te hebben.

  Verbind elke definitie met een waarde

Menselijkheid

Gedrevenheid

Samenwerking

Durf

Vooruitgang
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