
Korte reactie op “Sterfelijke Geest”

Pim van Lommel, cardioloog

Op dring end ver zoek van de re dac tie van “Te rug keer” ben ik
be reid een re ac tie te schrij ven op het ar ti kel “Ster fe lij ke
Geest” door J.W. Nien huys in Skep ter Herfst 2004 (tijd schrift
van de Stich ting Skep sis; het be tref fen de ar ti kel was een be -
spre king van Ger arld Woerlee’s boek Mor tal Minds – ook be -
spro ken door Ti tus Ri vas in Te rug keer 15-1).

Ik heb ei gen lijk steeds min der be hoef te om in hou de lijk te
re a ge ren op we ten schap pe lijk ong efun deer de en soms ge woon 
on zin ni ge ar gu men ten, die ver zon nen wor den door ma te ri a lis -
ti sche scep ti ci om de BDE puur fy si o lo gisch te wil len ver kla -
ren. Maar ge noemd artikel van Nien huys kan haast niet onbe -
spro ken blij ven.

Woer lee geeft vol gens J.W. Nien huys al les bij el kaar een
“aan ne me lij ke ver kla ring” van “zo ge he ten bij na dood er va rin -
gen”. Woer lee ziet niets in het idee van de ziel. Het al of niet
be staan van God is vol gens Woer lee ook vol strekt ir re le vant,
om dat het be grip God al leen maar is ont staan als een her sen -
schim uit de men se lij ke be hoef te aan ou der lij ke be scher ming
(pag. 237).

Als li te ra tuur ver wij zing en over BDE ge bruikt Woer lee ne -
gen po pu lair-we ten schap pe lij ke boe ken uit 1975-1991, en
slechts één we ten schap pe lijk ar ti kel uit 1985 van Grey son!

Arti ke len over zuur stof te kort in de her se nen da te ren uit
1943, 1955, 1961, 1963 en 1970.

Buiten bewustzijn maar wel bewust...
Woer lee be weert nu, dat in 20% van de ge val len met een hart -
stil stand door uit wen di ge hart mas sa ge vol doen de bloed druk
wordt op ge bouwd om be wust zijn te kun nen er va ren, ook al is
de pa ti ënt vol le dig ver lamd door func tie ver lies van de her sen -
schors, de pa ti ënt niet ademt door func tie ver lies van het ver -
leng de merg vlak (bij de her sen stam), en de her sen stam -
re flexen zijn uit ge val len door func tie ver lies van de her sen -
stam. Hij meent nu te kun nen be we ren, dat zul ke pa ti ënten
bui ten be wust zijn lij ken, maar wel nog be wust kun nen zijn!
Ui ter aard is er voor deze fy si o lo gisch on zin ni ge be we ring
geen be wijs, en het lijkt ook on mo ge lijk om dat alle an de re
her sen func ties op alle ni veaus in de her se nen op dat zelf de
mo ment wèl zijn uit ge val len door zuur stof te kort.

Wat ge beurt er nu wer ke lijk bij een hart stil stand? Ik zal ten 
be hoe ve van een we ten schap pe lij ke dis cus sie nood za ke lij ker -
wijs ook een we ten schap pe lijk ant woord for mu le ren. 

Zo dra er een hart stil stand op treedt, valt de bloed cir cu la tie vol -
le dig weg, en valt de vol le di ge her sen func tie weg (her sen schors,
her sen stam, ver leng de merg), zo als blijkt uit de kli ni sche be vin -
ding en bij pa ti ënten met een hart stil stand, het geen ook niet voor
niets “Kli ni sche Dood” wordt ge noemd. Na ge mid deld 15 se con -
den is ook het EEG vol le dig vlak (hier over be staat veel we ten -
schap pe lij ke li te ra tuur), en zal de pa ti ënt al tijd over lij den, in dien
niet bin nen 5-10 mi nu ten met re a ni ma tie wordt ge start. 

Uit wen di ge hart mas sa ge ver oor zaakt bij een tech nisch goe -
de uit voe ring een ge ringe cir cu la tie, met een ge mid del de bloed -
druk (per fu sie druk) van ong eveer 20-30 mm Hg, en dit is

vol doen de om de cel niet te la ten ster ven, maar on vol doen de om 
de cel te la ten func ti o ne ren. Hoe snel ler met uit wen di ge hart -
mas sa ge wordt ge start, hoe gro ter de kans dat pa ti ënten na de fi -
bril la tie weer bij be wust zijn kun nen ko men, om dat de cel nog
le vens vat baar (“vi a ble”) is ge ble ven. De le vens vat baar heid
neemt snel af bij uit stel van hart mas sa ge, de cel len kun nen de
“spaar stand” maar heel kort vol hou den zon der eni ge cir cu la tie! 

Wij ken nen dit ver schijn sel van een “spaar stand” ook bij
het hart, en dan wordt het “hi ber na ti on” of  “win ter slaap” ge -
noemd. Een ge deel te van de hart spier, ge le gen di rect naast een 
lit te ken van een oud in farct, func ti o neert niet, heeft vol le dig
func tie ver lies (geen con trac ties meer), maar door mi ni ma le
door bloe ding van uit ca pil lai ren uit de naas te om ge ving is dat
ge deel te nog wel le vens vat baar, het is niet af ge stor ven, Er be -
staan tes ten, om aan te to nen, dat dat ge deel te van de hart spier
nog wel le vens vat baar is, on danks het soms al maan den (!)
lang niet meer func ti o ne ren, en deze pa ti ënten kun nen dan ge -
o pe reerd wor den (by-pass), waar na dat ge deel te van de hart -
spier, dat nog le vens vat baar was ge ble ven maar niet meer
func ti o neer de, zijn nor ma le func tie weer kan her vat ten!

Stun ning
Een an der ge val is “stun ning” van de hart spier. Zo dra zuur -
stof te kort ont staat in een ge deel te van de harts spier bij een car -
di a le stress-test valt de func tie van dat ge deel te van de hart -
spier, waar zuur stof te kort is op ge tre den, vol le dig uit (geen
con trac ties meer). Dat stuk je hart spier is niet dood, maar nog
her stel baar, als het op ge wek te zuur stof te kort maar snel weer
wordt op ge he ven, an ders ont staat cel dood, en dus ont staat dan
een har tin farct met blij vend uit val.

Dit kan je ook goed ver ge lij ken met wat er in de her se nen ge -
beurt bij een hart stil stand. De vol le di ge func tie van de to ta le her -
se nen is dan prompt uit ge val len, maar bij tij di ge en ade qua te
re a ni ma tie nog wel her stel baar. Om dit be ter te kun nen be grij pen
ver ge lijk ik het wel eens met het ver schil tus sen een TIA (trans -
ient is che mic at tack), met een tij de lij ke uit val van de func tie van
een ge deel te van de her sen schors, en een CVA (ce re bro vas cu lair
ac ci dent) met blij ven de uit val van een stuk je her sen schors. 

Over de fy si o lo gie van be wust zijn en de rol van zuur stof te -
kort vol gen nu enk ele ci ta ten uit het Hand boek Re a ni ma tie on -
der re dac tie van Meur sing en van Kes te ren (uit ge ve rij De
Tijd stroom):

“Voor een nor maal be wust zijns ni veau zorgt in de eer ste
plaats de re ti cu lai re sub stan tie in de her sen stam, die als een
soort start mo tor fung eert voor de gro te her se nen. De im pul sen
van uit de re ti cu lai re sub stan tie ac ti ve ren de her sen schors via
dif fu se pro jec ties van ze nuw ve zel sys te men. Sche ma tisch kan
men de her sen struc tu ren die no dig zijn voor een nor maal be -
wust zijn daar om in drie de len on der schei den: het as cen de ren -
de re ti cu lai re ac ti ve ren de sys teem (ARAS), de schors van de
gro te her se nen, en de ver bin ding en tus sen ARAS en her sen -
schors, die ver lo pen via de tha la mus”. [Er staat dus niet, dat
(al leen) in de her sen stam be wust zijn wordt ge ge ne reerd, zo als 
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Woer lee be weert, maar er zijn drie struc tu ren in de her se nen
die no dig zijn voor een nor maal be wust zijn, dus het be wust -
zijn fa ci li te ren, mo ge lijk ma ken, of wel er bij be trok ken zijn,
net zo als een com pu ter aan moet staan om Inter net te ont vang -
en, maar het niet ge ne reert. Als de com pu ter uit staat, ont vang
je geen Inter net, (maar het is er wel….)]

 ”De neu ro nen heb ben deze ener gie no dig voor het in stand 
hou den van de mem braan po ten ti aal. (...) De brand stof die ze -
nuw cel len voor hun ener gie voor zie ning ge brui ken be staat vrij -
wel uit slui tend uit glu co se. Mer kwaar di ger wijs be schik ken de
her se nen niet over een voor raad glu co se in de vorm van gly co -
geen, zo als de le ver en het spier stel sel. Ook zuur stof is niet
voor ra dig in de her se nen”. 

 “Bij ge brek aan glu co se, zuur stof of bei de is het eer ste
ziek te ver schijn sel van de ze nuw cel het on ver mo gen om na een 
ac tie po ten ti aal (de po la ri sa tie) het po ten ti aal ver schil aan weer -
zij den van de mem braan te her stel len (re po la ri sa tie). De mem -
braan is daard oor niet in staat een vol gend sig naal te
ver wer ken”. (de mem braan po ten ti aal valt weg en de func tie
van de ze nuw cel is uit ge val len). [Dit noem ik de “spaar -
stand”. De cel is nog niet dood, maar func ti o neert niet meer].
Hier na wordt in de vol gen de pa ra graaf be schre ven wat er
daar na in de cel ge beurt, als de zuur stof- en glu co se voor zie -
ning voor de ze nuw cel af we zig blijft door bij voor beeld blij -
ven de hart stil stand, waard oor de cel in zeer kor te tijd af sterft:
“Wan neer on der in vloed van de bo veng enoem de ef fec ten de
en zy men van de ener gie ver schaf fen de adem ha lings ke ten in de 
mi tochon dri ën uit vlok ken, is daar mee de kracht bron van de
ze nuw cel uit ge scha keld en het ein de van de cel be ze geld.”

 “De voor zuur stof ge brek (is chae mie en hy poxie) meest
kwets ba re de len van de her se nen zijn de ze nuw cel len in de
her sen schors – voor al de hyp po cam pus— en in de tha la mus,
die bij het in stand hou den van het be wust zijn een be lang rij ke
scha kelf unc tie ver vult tus sen het re ti cu lai re sys teem in de her -
sen stam ener zijds en de her sen schors an der zijds”.

Er is nog nooit een pa ti ënt met een hart stil stand ten ge -
vol ge van een har tin farct bij be wust zijn ge ko men (aan -
spreek baar) tij dens al leen uit wen di ge hart mas sa ge. 

Inhoud BDE
Ge heel los van de dis cus sie, dat men sen met een hart stil stand
wel of niet aan spreek baar kun nen zijn tij dens uit wen di ge hart -
mas sa ge, is de mo ge lij ke ver kla ring van de in houd van de
BDE. Hoe kan tij dens een hart stil stand (maar ook on der an de -
re om stan dig he den) een zeer hel der en ver ruimd be wust zijn
wor den er va ren, met hel der na denk en, met emo ties, met be -
houd van alle ge dach ten en her in ne ring en van af de vroeg ste
jeugd, met as so ci a tie ve ge dach ten en emo ties, en soms met
waar ne ming en bui ten en bo ven het le ven lo ze lichaam?  Het
be wust zijn komt in een di men sie zon der ons con ven ti o ne le,
lichaams ge bon den con cept van ruim te en tijd, waar alle ver le -
den, he den en toe komst te ge lijk aan we zig is (een niet aan
plaats en tijd ge bon den di men sie, non-lo caal). Waar het mo -
ge lijk is om in ver bin ding te zijn met per soon lij ke her in ne ring -
en en be wust zijns vel den van je zelf en van an de ren, als ook
met be wust zijns vel den van over le den per so nen (on der linge
ver bon den heid). En ook de te rug keer van het be wust zijn in het 
lichaam kan heel be wust wor den er va ren, met het daar bij be -
ho ren de ge voel van be per king. 

Het be wust zijn dat er va ren wordt tij dens een BDE is vol strekt
niet te ver ge lij ken met ons nor ma le, lichaams ge bon den waak -
be wust zijn.

Het pa ra doxe op tre den van dit ver hoogd en hel der be wust zijn
en lo gi sche denk pro ces sen ge du ren de een pe ri o de van to ta le uit -
val van door bloe ding van de her se nen roept bij zon der hoofd bre -
ken de vra gen op over ons hui di ge in zicht in het be wust zijn en in
de re la tie van be wust zijn met de func tie van de her se nen. Een hel -
de re waar ne ming en de hier bij be ho ren de com plexe waar ne -
mings pro ces sen ge du ren de een pe ri o de van dui de lijk be we zen
kli ni sche dood brengt het con cept dat be wust zijn ex clu sief in de
her se nen is ge lo ka li seerd aan het wank elen. 

De data van de drie pros pec tie ve stu dies naar BDE bij pa ti -
ënten die een hart stil stand heb ben over leefd, sug ge re ren dat de 
BDE ont staat ge du ren de de be wus te loos heid. Dit is een ver -
ras sen de con clu sie, om dat wan neer de func tie van de her se nen 
zo da nig is uit ge val len dat de pa ti ënt diep co ma teus is, al die
struc tu ren in de her se nen, die sub jec tie ve er va ring en en her in -
ne ring en on der steu nen, ernstig be scha digd moe ten zijn. Com -
plexe er va ring en, zo als ge meld in een BDE, zou den op zo’n
mo ment óf niet kun nen ont staan óf niet be hou den kun nen blij -
ven in het ge heu gen. Men zou geen sub jec tie ve er va ring en
ver wach ten bij zul ke pa ti ënten. In het gun stig ste ge val ver -
wacht je for se ver ward heid als een deel van de her sen func tie
be waard zou zijn ge ble ven, en geen hel de re en goed her in ner -
de er va ring en, om dat al die her sen mo du les, die be wus te er va -
ring en ge ne re ren, juist uit ge val len zijn door het op ge tre den
zuur stof te kort in de her se nen. Het feit, dat bij een hart stil stand 
de vol le di ge uit val van de func tie van de her sen schors (geen
lichaams re flexen, be wus te loos heid) voor af gaat aan het snel le
en vol le di ge ver lies van ac ti vi teit van de her sen stam (uit val
van de her sen stam re flexen en ap noea) ver sterkt verd er deze
me ning. Een al ter na tie ve ver kla ring zou nog kun nen zijn, dat
de ge ob ser veer de er va ring en op tre den gedúren de het be gin
van de uit val of juist bij het her stel van het be wust zijn. De
con tro leer ba re ele men ten van een uit tre dings er va ring ge du -
ren de de be wus te loos heid, zo als een ver slag van de ei gen re a -
ni ma tie, ma ken dit ech ter ui terst on waar schijn lijk. [Ik ken het
ver haal van een in mid dels ge pen si o neer de huis arts, die com -
pli ca ties kreeg tij dens een Dot ter-pro ce du re (PTCA) met plot -
se linge af slui ting van een krans slag ader, ge volgd door een
hart stil stand (VF). Hij kreeg een BDE met een uit tre dings er va -
ring, en hij kon be schrij ven, hoe hij een ver pleeg kun di ge zag
ko men aan ren nen met de de fi bril la tor in haar hand, en hij kon
van bo ven af zien, dat haar kruint je een beet je kaal was... Hij
zag de paddles op zijn borst ge zet, er werd een stroom stoot ge -
ge ven, en toen kwam hij weer in zijn lichaam bij be wust zijn.
De de fi bril la tie viel dus sa men met het ein de van zijn BDE]
Te vens ver loopt de sub jec tie ve én ob jec tie ve over gang van be -
wust zijn naar be wus te loos heid zéér snel, met ve ran de ring en in 
het EEG bin nen enk ele se con den. Erva ring en, die op tre den tij -
dens het her stel van  het be wust zijn na een pe ri o de van be wus -
te loos heid zijn in hou de lijk vaag en ver ward, en dat zijn BDEs
be paald niet. Daar om zou je ook ver wach ten dat ge beur te nis -
sen net vóór of ná het ver lies van be wust zijn niet her in nerd
zou den kun nen wor den, zo als wij ook kun nen zien bij pa ti -
ënten die weer bij ko men met een be scha digd kor te-ter mijn ge -
heu gen na coma ver oor zaakt door een her sen schud ding na een 
ver keers ong eluk. 

2

Te rug keer 15(4), winter 2004



Verrassende conclusie
Wij ko men dus tot de ver ras sen de con clu sie, dat alle ge noem de
ele men ten van een BDE wor den er va ren tij dens een pe ri o de van 
hart stil stand, tij dens to ta le uit val van de door bloe ding van de
her se nen. De her se nen zou den op zo’n mo ment ruw weg kun nen 
wor den ver ge le ken met een com pu ter, waar van de stroom toe -
voer is af ge slo ten, de stek ker is er uit ge haald, en alle cir cuits
zijn uit ge scha keld. Hal lu ci na ties zou den ook niet mo ge lijk zijn.
Zo’n com pu ter zou toch he le maal niets kun nen doen! 

En wat zou de fy si o lo gi sche ver kla ring moe ten zijn voor
een BDE of in hou de lijk iden tie ke er va ring en, die op tre den tij -
dens iso la tie, tij dens de pres sie, tij dens me di ta tie (ver lich ten de
er va ring), zon der dui de lij ke oor zaak (mys tie ke er va ring en),
bij drei gen de si tu a ties zo als een bij na-ong eluk, of tij dens de
ster vens fa se (een sterf bed vi si oen)? Al deze er va ring en ge ven,
net als de BDE, een trans for ma tie: de angst voor de dood
verd wijnt, er ont staat een nieuw le vens in zicht in wat echt be -
lang rijk is in het le ven, en er kan ver hoog de in tu ïtie ont staan.
Deze ve ran de ring en tre den nooit op na een re a ni ma tie zon der
BDE (zie onze stu die in de Lan cet), en ook niet bij ge ïndu -
ceerde er va ring en zo als bij elek tri sche of mag ne ti sche prik ke -
ling en van de her sen schors, bij ge bruik van drugs of 
ke ta mi ne, of bij pi lo ten in een snel draai en de cen tri fu ge.

Concepten, oud en nieuw
Het op tre den van een BDE, en de in houd en de ge vol gen van
deze bui teng ewo ne en in tens emo ti o ne le er va ring zijn met
onze hui di ge me di sche con cep ten niet te ver kla ren. We ten -
schap is vra gen stel len, is het open staan voor nieu we con cep -
ten en idee ën, zon der voor oor deel. De ge schie de nis van de
we ten schap toont aan dat bij na alle con cep ten, die in de loop
van eeu wen zijn ont staan, weer zijn ver la ten en ver vang en
door nieu we con cep ten. 

Toen in het be gin van de vo ri ge eeuw be paal de ver schijn -
se len niet kon den wor den ver klaard met de tra di ti o ne le fy si ca
vol gens New ton, is eerst de re la ti vi teits the o rie ont staan en in
de twin ti ger ja ren de quan tum fy si ca met vol strekt nieu we con -
cep ten en the o rie ën die tot dan ong ebrui ke lij ke be vin ding en
kon den ver kla ren. Zo moe ten wij mis schien ook zoe ken naar
nieu we con cep ten, die bui teng ewo ne er va ring en zo als de BDE  
kun nen ver kla ren. 

Mijn con cept, dat de func tie van de her se nen ver ge le ken
zou kun nen wor den met een ont vang er zo als een com pu ter, die 
Inter net ont vangt en niet pro du ceert, maakt het mo ge lijk om
alle as pec ten van een BDE en an de re bij zon de re er va ring en te
kun nen ver kla ren. Dit “nieu we” con cept is niet echt nieuw,
lijkt ook steeds meer we ten schap pe lij ke on der bou wing te krij -
gen, en het is daar om ze ker de moei te waard dit con cept verd -
er te on der zoe ken.

* * *
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