




Geborgenheid is één van de pijlers dat bij De Bijster voorop staat. De Bijster is een woonzorgcentrum gelegen te 
Essen dat vooral gericht is op personen die zich bevinden in het dementieproces en is tevens ook de plek waar 
ik twee weken verbleef tijdens de uitvoering van mijn eindwerk. Omdat dementie vaak op een negatieve manier 
benaderd wordt, vond ik het belangrijk dit thema eens op een andere manier te belichten.

Zelf heb ik zeven jaar voltijds in de zorgsector gewerkt vooraleer ik begonnen ben aan de opleiding audiovisuele 
technieken. Doordat je mee een bijdrage kan leveren in momenten waar het even wat moeilijk gaat, geeft deze 
sector je veel voldoening. Naast het fysieke welzijn van de mens speelt ook het mentale aspect hier een grote rol. 
Het luchten van je hart kan deugd doen. Een luisterend oor voor de ene, is een nieuw verhaal voor de luisteraar. 
Luisteren naar elkaar helpt om samen een vertrouwensband op te bouwen.

Bij personen in het dementieproces is kijken daarom zeer belangrijk. Doordat dementie een proces is dat 
invloed heeft op de informatiestroom van en naar de hersenen toe en men zich hierdoor soms minder goed kan 
uitdrukken, is het moeilijk te achterhalen wat het volledige verhaal achter de persoon is. Hierbij is kijken naar bv.
lichaamstaal en het zoeken naar aanknopingspunten in hun persoonlijke omgeving de manier om de missende 
puzzelstukjes te vinden die het verhaal compleet maken en je kan helpen een gesprek op gang te brengen. In de 
fotografie observeren we ook. Constant zijn wij als fotografen op zoek naar elementen die onze beeldtaal kunnen 
versterken en waarmee we een verhaal naar voren kunnen schuiven dat leesbaar is voor de kijker.

Het zoeken naar aanknopingspunten is iets dat ik in de eerste dagen van mijn verblijf heb moeten doen om zo een 
vertrouwensband met de bewoners op te bouwen. Wat me bij mijn zoektocht vooral opviel is dat elke dag bepaalde 
zaken terugkwamen. Het zijn dingen die voor hen belangrijk zijn, momenten uit het verleden waar men de dag van 
vandaag nog steeds veel waarde aan hecht. Hieruit heb ik kunnen concluderen dat dementie veel meer is dan enkel 
en alleen het verzonken zijn in jezelf en het loslaten van je omgeving. Er zullen altijd wel eigenschappen zijn die je 
als mens nooit zal verliezen. 

In dit boek zal eerst kort het negatieve wereldbeeld dat men heeft over dementie belicht worden aan de hand 
van abstracte beelden. Ikzelf associëer abstractie met zwart-wit denken, wat wel past bij het idee dat het 
merendeel over dit thema heeft. Daarna gaan we over naar mijn invalshoek en de drieluiken waarbij we 
kijken naar de persoon zonder dat we dit linken met het ziektebeeld en we hierdoor dementie even vergeten.

Mijn invulling is geen documentatie over de werking in het woonzorgcentrum of wat dementie juist inhoudt. Het 
is meer een benadering van wat het zou kunnen zijn zonder dat het dementieproces zelf in beeld gebracht wordt. 
Het is ook daarom dat ik mijn werk deels als iets fictief beschouw omdat wanneer wij deze diagnose zouden krijgen, 
we tijdens dit proces een heel ander pad zullen bewandelen. Ik als fotograaf zal jou nooit kunnen uitleggen wat het 
dementieproces juist inhoudt omdat iedereen deze aandoening op een andere manier ervaart.

Een woord van dank is zeker op zijn plaats want zonder enkele personen zou dit project me niet gelukt zijn. 
Eerst en vooral wil ik mijn twee promotors, Frank Jacobs en Marina Mertens, bedanken. De tips die jullie me gaven, 
heb ik kunnen verwerken waardoor zeker een positieve evolutie merkbaar was.

Vervolgens mag mijn lieftallige echtgenoot, Joseph Lindzius, zeker niet ontbreken tijdens deze dankbetuigingen. 
De creativiteit is een van de vele eigenschappen waarin hij mij bewondert en waarom hij, naast nog een tal van 
andere dingen natuurlijk, voor mij koos. Jij gaf me die ene duw in de rug die de bal heeft doen rollen. Ik wil je bedanken 
dat je mij de mogelijkheid gegeven hebt terug te gaan studeren en hoop dat je enorm fier op me bent dat ik nu hier sta.

Tot slot wil ik nog het woonzorgcentrum De Bijster bedanken. Doordat ik voorbije zomer terug heb kunnen 
werken in de zorg, is het idee dat ik rond deze thematiek iets wou doen gegroeid. Dat jullie me geholpen hebben in 
het zoeken naar meer specifieke informatie rond dementie, me de vrijheid hebben gegeven dat ik met toestemming 
van de familie enkele bewoners mocht fotografen en dat ik hiervoor twee weken mocht komen inwonen, wil toch 
zeggen dat jullie, de bewoners en hun famlie in mij en het project het volste vertrouwen hebben. Waarvoor dank. 
Ik hoop dat ik jullie heb laten zien dat ik deze thematiek op een respectvolle manier behandeld heb.
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Wij als mens worden liever niet geconfronteerd met zaken die ver van ons bed staan. 
Wanneer we denken aan het woord dementie, roept dit vaak negatieve gevoelens op. 
De meesten associëren dit met een plek in het duister waar je bestaan eindigt. 
Een plaats waar je als mens verzonken bent in jezelf en je geen contact meer hebt met je omgeving.

Toch sluit dit niet aan met de realiteit. Tijdens mijn verblijf in het woonzorgcentrum 
De Bijster te Essen heb ik opgemerkt dat dit proces niet enkel gaat om het verliezen van, maar dat 
het ook het vasthouden aan dingen waar men waarde aan hecht omvat. Dit licht in hun beleving, 
de geborgenheid, zijn aanknopingspunten die een gesprek op gang kunnen 
brengen en ons zo kan helpen te kijken op een manier waarbij wij dementie even vergeten.

Björn Mertens


