
Een gesprek met TG over de Man met het Gebit

Ti tus Rivas1

Sa men vat ting — De au teur voer de een fol low-up
uit van de be faam de ca sus van de bij na-dood er va ring 
van de ‘Man met het Gebit’. Hij in ter view de de bron 
van deze ca sus, A-ver pleeg kun di ge TG en ver ge leek 
de in houd van het ge sprek met een eer der in ter view
door Ap Addink uit 1994.

Ondanks enk ele klei ne dis cre pan ties, blijkt het
ver haal con sis tent te zijn met dit vo ri ge vraag ge -
sprek. TG maakt uit voe rig dui de lijk waar om de
kern van de bij na-dood er va ring van de pa ti ënt, na-
me lijk cor rec te waar ne ming en van han de ling en die
plaats von den toen hij géén bloed cir cu la tie had, niet
ver klaard kan wor den door gang ba re neu ro lo gi sche the o rie ën.
De au teur sluit het ar ti kel af met een eva lu a tie van de be -
trouw baar heid en waar de van de ca sus. 

Inleiding
Op 1 mei 2008 voer de ik een ge sprek met A-ver pleeg kun di ge
TG bij hem thuis, in het ka der van een ver volg on der zoek rond 
de be roem de ca sus van de ‘Man met het gebit’. Dit is een ge -
val dat on der meer voor komt in het Lan cet-ar ti kel van het
Mer ka wah-team van Pim van Lom mel en in zijn best sel ler
Ein de loos Be wust zijn. Deze fol low-up werd met name op ge zet 
en ge re a li seerd door Ru dolf H. Smit, Ruud van Wees, Anny
Dir ven en ik zelf. Het is een ver volg op een in ter view van Ap
Addink van 2 fe bru a ri 1994 dat op zijn beurt voort bouwt op
een ou der do cu ment uit au gus tus 1991 van één van de co-au -
teurs van Van Lom mel, Vin cent Me ij ers. De in houd van het
re cen te ge sprek is reeds voor de pu bli ca tie van dit stuk met
toe stem ming ge bruikt door Ru dolf Smit voor een ar ti kel voor
het Jour nal of Near-De ath Stu dies, aang ebo den on der de ti tel
The true facts about the den tu res anec do te, d.w.z. na dat hij
mijn ge sprek met TG zèlf mede mo ge lijk had ge maakt.

Door ruim te ge brek kan ik hier niet het hele ver slag van
ons ge sprek pu bli ce ren (het om vat meer dan 30 pagina’s A4).
De tekst van het vol le di ge ver slag komt ech ter bin nenk ort op
twee web si tes te staan, na me lijk de site van Mer ka wah en de
site van Atha na sia. Het gaat na me lijk om een ge za men lijk pro -
ject van bei de stich ting en. 

Hie ron der zal ik een sa men vat ting ge ven van de ver schil -
len de on derd elen van het vraag ge sprek en daar bij de voor -
naam ste de len van het in ter view woor de lijk weer ge ven. 

Ver vol gens zal ik dit ge sprek in hou de lijk ver ge lij ken met
het in ter view van Ap Addink. 

Tot slot vraag ik me af wat we zoal mo gen con clu de ren
met be trek king tot deze ca sus van de ‘Man met het Gebit’. 

Algemene achtergronden
Ver pleeg kun di ge TG is in 1978 ge slaagd voor de A-oplei ding
en hij is toen met een be gon nen aan de oplei ding tot C.C.U.
[hart be wa king]-ver pleeg kun di ge. La ter heeft hij nog in het
Rad boud Zie ken huis een oplei ding in ten si ve care ge volg en een 

mo du le ver koe ver zorg. Mo men teel werkt hij in de
St. Maar tens -kli niek op de af de ling in ten si ve care –
ver koe ver ka mer.

TG is niet ge lo vig, maar hij heeft wel het idee dat 
er meer is ‘tussen le ven en dood’. Hij be na drukt dat
hij de eni ge is die in dit ver band di rect con tact heeft
ge had met de pa ti ënt. Ande re weer ga ven van het ver -
haal zijn dus al tijd uit de twee de of der de hand.

Ove ri gens heeft TG de pa ti ënt na zijn ont slag uit 
het zie ken huis nog één keer kort ge zien op de po li -
kli niek, maar daar bij is er niet meer ge praat over
zijn bij na-dood er va ring.

De ca sus speel de zich eind ja ren ‘70, waar schijn lijk eind 1979, 
af in het oude ge bouw van het Ca ni si us Wil hel mi na Zie ken -
huis te Nij me gen. TG her in nert zich dat de pa ti ënt Beek hui -
zen2 heet te, rond de 44 jaar oud was en uit de Ooij (Ooy)
kwam. He laas blij ken er geen ar chie ven te zijn be waard uit die 
tijd op ba sis waar van we der ge lij ke de tails kun nen sta ven.
Ove ri gens heeft Anny Dir ven tal lo ze men sen in de re gio met
de ach ter naam Beek hui zen (en enk ele lich te va ri an ten daar op)
ge beld, maar zon der po si tief re sul taat.

TG heeft eni ge tijd na dat hij de pa ti ënt had ge zien een
rouwad ver ten tie in de krant zien staan waar uit hij heeft op ge -
maakt dat ‘Beekhuizen’ over le den is.

De ver pleeg kun di ge her in nert zich het ver haal van ‘Beek-
huizen’ voor al zo goed, om dat het een enor me in druk op hem
had ge maakt. Bo ven dien was die re a ni ma tie zijn eer ste re a ni -
ma tie als oud ste verpleegkundige.

De reanimatie
Kort voor het mo ment dat ‘Beekhuizen’ op de af de ling bin nen
kwam kreeg TG van het am bu lan ce per so neel te ho ren: “We
ko men met een jong eman met een groot in farct of weet ik wat. 
We zijn aan het re a ni me ren.” De pa ti ënt was in een wei land
ge von den.

TG: Ja, hij was dus in een wei land ge von den door voor bij -
gang ers, hij was door de am bu lan ce steenk oud en ogen schijn -
lijk kli nisch dood aang etrof fen. Zij von den het een jonge man, 
zo als ze hem daar za gen lig gen. Ze waren be gon nen met re a ni -
me ren. Ze waren naar ons toe ge ko men. Die man kwam bin -
nen en had in mijn ogen lijk vlek ken, zag er heel be lab berd uit, 
as grauw, ook he le maal niet aan spreek baar. Hem nog steeds re -
a ni me rend bracht het am bu lan ce per so neel de man bin nen en
wij heb ben toen die re a ni ma tie van de am bu lan ce-ver pleeg -
kun di gen over ge no men.

Inter vie wer: Kun je iets zeg gen over de waar schijn lij ke
oor za ken van zijn hart aan val? 

TG: Het was zo ver ik het mij kan her in ne ren een har dwer -
ken de man. Slank ge bouwd, een lange, slanke man. Waar -
schijn lijk had hij een in farct ge kre gen tij dens een wan de ling of 
weet ik wat, en was hij door een rit mes toor nis neer ge val len.
Dat lijkt mij het meest waar schijn lij ke dat er ge beurd is. Of hij 
te vo ren al hart klach ten ge had had, is mij niet be kend.
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Inter vie wer: Hij werd dus op ge haald door een am bu lan -
ce. Hoe is dat in zijn werk ge gaan?

TG: Die am bu lan ce ver pleeg kun di ge had waar schijn lijk
van de voor bij gang ers een te le foon tje ge kre gen. Die am bu lan -
ce is naar de Ooij-pol der ge re den, en ze heb ben die man aan -
ge trof fen zon der hart slag. Ze wa ren, om dat hij zo jong was,
gaan re a ni me ren. Ze wis ten niet hoe lang hij daar lag. De om -
stan ders die de mel ding had den ge daan wis ten ook niet hoe
lang die man daar lag. Toch be gon nen ze met re a ni me ren. We
hadden lang staan wach ten, want we kre gen die mel ding bin -
nen van “We zijn on der weg naar de Ooij, daar is ie mand in
een wei land ge von den.” Dan zet ten wij de be han del ka mer en
al les wat no dig is voor een re a ni ma tie al vast klaar.

Wat voor mij van heel groot be lang was, is dat het die
avond de eer ste keer was dat ik als oud ste dienst had en met
twee leer ling-ver pleeg kun di gen die dienst draai de. Dus ik
voel de me ver schrik ke lijk ve rant woor de lijk en ook zo van
‘Nou gaat er iets ge beu ren en dan hangt het van mij af”.

Dus ik had voor mijn ge voel al les op een rij tje staan, van dat
en dat en daar moet ik al le maal aan denk en. Toen heb ben we toch 
nog erg lang staan wach ten. En ui tein de lijk kwam de lift bo ven
en kwam het am bu lan ce per so neel met die me neer bin nen.

Inter vie wer: Je zei dat het am bu lan ce per so neel al was be -
gon nen met re a ni me ren. 

TG: Wat de am bu lan ce des tijds deed, was hart mas sa ge en
kunst ma ti ge be a de ming. En die kunst ma ti ge be a de ming als die 
op straat ge daan wordt, dan is dat mond-op-mond be a de ming.
Het am bu lan ce per so neel in tu beer de, in de zin van een en do -
trache a le tube, in die tijd ook niet, dat ge beur de slechts bij uit -
zon de ring door zeer er va ren ver pleeg kun di gen. Nu doen ze
dat wel, in die tijd de den ze dat ook niet.

Wat zij wel de den, dat was met een bal lon en kap op mond en 
neus hand ma tig be a de men. Je kunt je voor stel len dat dat in een
am bu lan ce heel slecht gaat, want de am bu lan ce ver pleeg kun di ge
zit al leen in de auto met die pa ti ënt. Die moet dus ei gen lijk èn
mas se ren èn be a de men. Nou dat kan dus haast niet, ze ker niet in
een rij den de auto. Je kunt dat als ie mand in het zie ken huis ligt
pri ma doen, maar tij dens de rit van de Ooij naar Nij me gen kun je
je voor stel len dat die kunst ma ti ge be a de ming en die hart mas sa ge
hoogst waar schijn lijk in suf fi ci ënt is ge weest. Ze ker als je ie mand
vindt die er zo jong uit ziet, kan ik me toch voor stel len dat je aan
die hart mas sa ge be gint en aan die be a de ming. Ook al weet je niet
hoe lang een pa ti ënt al zon der bloed cir cu la tie is.

Inter vie wer: Hij zag er be hoor lijk le ven loos uit. 

TG: Het am bu lan ce per so neel had elek tro des aang ebracht
met een de fi bril la tor die ze bij zich had den en toen op het
scherm vent ri kel fi bril le ren ge zien. Wat in houdt dat de ka mers
van het hart ong econ tro leerd, cha o tisch ‘fladderen’. Er zit nog
wel ener gie in het hart, maar het is niet ge co ördineerd, het hart 
pompt ook niet meer, er is géén cir cu la tie. De ver schijn se len
hier van zijn pre cies het zelf de als bij een hart stil stand. Het hart
pompt niet meer. Het eni ge ver schil is dat er bij een hart stil -
stand he le maal geen elek tri sche ac ti vi teit meer is. Op het ECG 
is dan een streep te zien, ter wijl er bij vent ri kel fi bril le ren heel
veel elek tri sche ac ti vi teit te zien is, maar cha o tisch en niet re -
sul te rend in een cir cu la tie3. Dus het kli nisch beeld is bij een
hart stil stand vol le dig het zelf de als bij vent ri kel fi bril le ren. 

Toen heb ben ze hem zon der suc ces ge de fi bril leerd in het
wei land, dat wil zeg gen dat je een elek tri sche schok geeft
waard oor alle hart spier cel len zich in één keer elek trisch ont la -
den en die kun nen zich dan weer op ma ken om een prik kel te
ont vang en uit de si nus knoop. Als ie mand vent ri kel fi bril la tie
ver toont, is hij de eer ste vijf tot tien mi nu ten nog niet de fi ni -
tief dood. Als je hem bin nen die eer ste mi nu ten suc ces vol de -
fi bril leert, heb je kans dat het hart ge woon weer zijn gang
neemt. Ove ri gens kun nen de her se nen maar een paar mi nu ten
zon der bloed cir cu la tie, 5 tot 7 mi nu ten, daar na is er toch heel
veel kans op on her stel ba re her sen be scha di ging.

Inter vie wer: Kun je daar dan ook uit con clu de ren mis -
schien dat de pa ti ënt hoog stens een aan tal mi nu ten zon der
nor maal hart rit me in het wei land heeft ge le gen?

TG: Dat zou je kun nen denk en, om dat hij ui tein de lijk toch 
weer een hart rit me heeft ge kre gen in het zie ken huis en toch
weer is gaan ade men en een bloed druk heeft ge kre gen. Een
van de ver kla ring en zou kun nen zijn dat die man heel erg on -
der koeld in dat wei land heeft ge le gen. Als je heel erg on der -
koeld bent, ver bruikt het lichaam veel min der zuur stof. Met
het beet je zuur stof dat je lichaam dan nog heeft kun je on der
die om stan dig he den lang er over le ven. 

Die man kwam koud als een ijs klomp bin nen. En het was
in ie der ge val ‘s avonds dus het zal hoe dan ook af ge koeld
zijn. Bo ven dien had hij in voch tig gras ge le gen, dus...

Inter vie wer: Wat zijn nu ei gen lijk pre cies de doe lein den van
zo’n re a ni ma tie? Gaat het er daar bij dan echt om dat de pa ti ënt
weer he le maal bij komt, weer he le maal bij be wust zijn komt?

TG: Nee, het be lang rijk ste is dat de pa ti ënt hart rit me krijgt 
en daard oor een cir cu la tie en weer bloed druk kan op bou wen.
Vaak zie je dat men sen na een re a ni ma tie, ze ker als die lang
ge duurd heeft, niet met een bij be wust zijn ko men. Door op ge -
tre den her sen be scha di ging door zuur stof te kort.

Het is dus niet zo van ‘Onze re a ni ma tie is ge slaagd als hij
zijn ogen open doet’. Het kan voor ko men dat de re a ni ma tie
ge slaagd is, in de zin van her stel van hart rit me en bloed cir cu -
la tie, maar dat de pa ti ënt lang du rig co ma teus blijft of bij voor -
beeld aan spraak stoor nis sen of ge heu gen ver lies lijdt om dat hij
ernsti ge her sen be scha di ging heeft opgelopen door zuur stof te -
kort. Ik be grijp de ver war ring wel, om dat er in de me dia nog
wel eens het beeld wordt ge cre ëerd dat ie mand die ge re a ni -
meerd is ook met een weer bij be wust zijn komt en op staat. 
He laas is dat dus niet altijd zo. 

Inter vie wer: Oké, dat am bu lan ce-team komt dus bin nen
met de pa ti ënt. Wat heb ben jul lie toen ge daan? Hoe moet ik
me dat voor stel len? Kun je dat, des noods be hoor lijk tech -
nisch, be schrij ven?
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TG: Ja, het eer ste wat je doet is: de am bu lan ce-ver pleeg -
kun di ge is be zig met hart mas sa ge en hand ma tig be a de men met 
be hulp van een kap en een bal lon. Dan til je die pa ti ënt over in 
een zie ken huis bed waar in je kunt re a ni me ren. Dat is een spe -
ci aal bed met een heel har de on der grond. Het kop schot van
het bed is er uit ge no men en één van de ver pleeg kun di gen gaat
aan het hoofd ein de staan en die neemt de be a de ming van het
am bu lan ce per so neel over. De an de re ver pleeg kun di ge be gint
met de hart mas sa ge, die neemt dus de an de re han de ling over
van het am bu lan ce per so neel.

Toen had den we in het zie ken huis een hart mas sa ge pomp.
Daar heeft me neer Beek hui zen ook on der ge le gen. Die had als
groot voord eel dat een ver pleeg kun di ge zijn han den vrij had,
waard oor hij een in fuus kon aan breng en en me di ca tie kon ge -
ven. Die pomp was een ap pa raat dat hart mas sa ge kon toe die -
nen, ge com bi neerd met be a de ming. En het eni ge wat de ver -
pleeg kun di ge die aan het hoofd ein de stond hoef de te doen, was
zor gen dat het be a de mings mas ker goed op de neus en de mond
zat, en hij moest een zo ge he ten chin lift doen, een greep om te
zor gen dat de lucht weg vrij blijft. Dat was het eni ge wat hij
hoef de te doen. En dan had den de twee de en der de ver pleeg -
kun di gen hun han den vrij om me di ca tie te ge ven, op drach ten
van art sen uit te voe ren, een in fuus te prik ken, dat soort ding en.

Inter vie wer: Met hoe veel men sen wa ren jul lie daar
aan we zig? 

TG: We wa ren met zijn drie ën, ik als oud ste van dienst en
er wa ren twee leer ling-ver pleeg kun di gen. Toen wij hoor den
dat de pa ti ënt er aan kwam heb ben we met een de in ter nist ge -
beld en die was denk ik enk ele mi nu ten la ter ook op de af de -
ling. Die neemt dan me disch ge zien de re a ni ma tie over, in die
zin dat hij niet daa dwer ke lijk re a ni meert, maar hij geeft de op -
drach ten van “Geef deze me di ca tie, geef dat aan me di ca tie,
wat heb ben jul lie al ge daan?” en hij vraagt ook het am bu lan -
ce per so neel uit van “Hoe is die me neer ge von den? Wat heb -
ben jul lie aan me di ca tie ge ge ven? Wat is er be kend van deze
pa ti ënt?”, etc. etc., dat soort ding en.

Inter vie wer: Heb ben jul lie toen met een vast ge steld of die
re a ni ma tie al een beet je op gang was ge ko men?

TG: Ja, dat doe je ze ker. Het am bu lan ce per so neel heeft die 
me neer ge de fi bril leerd in het wei land en toen hij bij ons bin -
nenk wam had hij nog geen hart rit me.

Inter vie wer: Dat had hij nog niet?
TG: Nee, nee, nee. We heb ben hem met een aang eslo ten op 

de mo ni tor. Dat is ei gen lijk ook met een de eer ste han de ling
die je doet als de pa ti ënt bin nenk omt. Je neemt hem over en
sluit hem aan de mo ni tor aan. Geen ef fi ci ënt hart rit me.

Het gebit
Inter vie wer: Op een ge ge ven ogen blik is er dus het mo ment
van dat ge bit, hè. Wan neer vond de epi so de met het ge bit nu
pre cies plaats?

TG: Dat was he le maal aan het be gin al. Als de de pa ti ënt
op de af de ling bin nenk omt dan wordt hij in het bed ge legd.
Hij wordt op dat mo ment on der de hart mas sa ge pomp ge legd.
En ik heb die me neer zijn mond ge ïnspecteerd om een
‘Mayo-tube’ in te breng en. Daar na het be a de mings mas ker op
mond en neus. Toen ik die Mayo-tube wil de aan breng en zag
ik dus dat hij een kunst ge bit in zijn mond had, zijn bo veng ebit
dat los in de mond hing. Dat heb ik er uit ge pakt. Ik was een
beet je ver won derd dat het er nog in zat, want ik had ver wacht
dat het am bu lan ce per so neel het ge bit al ge zien had. Want die
heb ben ook be a demd en die moes ten dus ook een mon din spec -
tie ver rich ten voord at ze daar mee be gon nen. Maar die heb ben
dat blijk baar niet ge zien. Ik heb het ge bit toen uit zijn mond
ge pakt en op een hou ten uit schuif la atje, een schapje, ge legd
van onze crash car4 die we toen had den.

Die Mayo-tube is een plas tic buis. Van vo ren zit er een
ovaal mond stuk aan, met een ovaal gat erin en dat sluit aan de
bui tenk ant op de lip pen. Aan de bin nenk ant is het een ova len
plat te buis die met een boog gaat, waard oor de tong niet kan
weg zak ken ach ter in de keel, waard oor de adem weg ge mak ke -
lij ker vrij blijft. Dat is de eni ge func tie van de Mayo-tube.

Inter vie wer: Het in breng en van die Mayo-tube vond na -
tuur lijk plaats, ten min ste dat lijkt mij dan, in een con text
waar in er nog geen spra ke was van het hart rit me?

TG: Ja, dat was er toen nog niet. Geen har tri me.
Inter vie wer: Dus ook geen bloed cir cu la tie en dus ook

geen her se nac ti vi teit.
TG: Ja!
Inter vie wer: Ga ik nu te snel of klopt dat?
TG: Nee, eh, grof weg kun je het zo zeg gen. De pa ti ënt

wordt on der de pomp ge legd, die pomp be gint te pom pen, het
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zou kun nen zijn dat je dan eni ge cir cu la tie op gang krijgt. Ik
ga die man zijn mond in spec te ren, ik haal het ge bit er uit, doe
die Mayo-tube erin...

Inter vie wer: Nu zeg gen skep ti ci na tuur lijk dat het in ci dent
met het ge bit op een mo ment plaats vond dat er toch weer vol -
doen de bloed cir cu la tie op gang kwam. Is dat mo ge lijk?

TG: In dit ge val was er geen enk ele cir cu la tie en was er op 
dat mo ment ook geen ven ti la tie van de long en, er was op dat
mo ment ook geen be a de ming.

Inter vie wer: Maar wan neer komt er dan ge noeg cir cu la -
tie op gang in dit ge val? Kun je je dat nog her in ne ren, hoe
lang dat ge duurd heeft?

TG: Nou op het mo ment dat je gaat mas se ren, dan kun je
in de lies slag ader vaak al pul sa ties voe len, en als je pul sa ties
voelt, dan ga je er van uit dat er een cir cu la tie is. En dat is vaak 
een ver keer de ver on der stel ling, want wat je voelt bij pul sa ties
in de lies, kan ook een druk golf zijn in plaats van een ech te
cir cu la tie. Wat doe je om dat te con tro le ren? Naar de kleur kij -
ken van de pa ti ënt. Hij was zeer cy a no tisch? 5 Toen hij bin -
nenk wam, blau we lip pen, blau we na gels had hij. Je kijkt naar
de pu pil len. Die wa ren toen hij bin nen- kwam heel erg wijd.
Een te ken van zuur stof te kort in de her se nen. Als de pu pil len
gaan ver nau wen of de kleur van de pa ti ënt be ter wordt, dan
kun je zeg gen: “Hé, er is blijk baar vol doen de cir cu la tie.”

Inter vie wer: En hoe was dat nu in dit ge val?
TG: Het duur de heel lang voord at in dit ge val vol doen de

cir cu la tie op gang kwam, en dat heeft ook ge maakt dat we zo
ex treem lang met hem zijn be zig ge weest.

Inter vie wer: En dat in ci dent met het ge bit vond dus he le -
maal aan het be gin daar van plaats?

TG: Dat was aan het be gin, bij het bin nenk omen, en de
overd racht van het am bu lan ce per so neel naar ons als zie ken -
huis per so neel. In de eer ste mi nuut dat hij op de re a ni ma tie ka -
mer kwam.

Inter vie wer: Het zou niet zo kun nen zijn dat hij bij wij ze
van spre ken al twee mi nu ten la ter ge noeg cir cu la tie had?

TG: Nee, nee.
Inter vie wer: Dan spre ken we echt van mi nu ten la ter?

Of een half uur of...?
TG: Ik denk in zijn ge val een half uur la ter. Want toen, in

die tus sen tijd van die hele re a ni ma tie zijn er ook pe ri o den ge -
weest waar in hij op nieuw vent ri kel fi bril le ren kreeg, dat is die
cha o ti sche ac ti vi teit van het hart. We heb ben hem toen weer
ge de fi bril leerd een aan tal ke ren. 

En ui tein de lijk, maar toen wa ren we al ruim een half uur
aan het re a ni me ren, ui tein de lijk kreeg hij een klein beet je hart -
rit me. Ade men deed hij nog niet, dus we zijn ge woon door ge -
gaan met kunst ma ti ge be a de ming. Tus sen door zijn er al ler lei
me di cij nen ter on der steu ning ge ge ven om dat hart rit me meer
op gang te krij gen. 

Ui tein de lijk deed die me neer ook heel klei ne po ging en om
te gaan ade men. Toen is die kunst ma ti ge be a de ming ook een
tijd je ge stopt, maar toen bleek dus dat dat niet vol doen de was.
En toen werd ook ui tein de lijk be slo ten om die man naar de
Inten si ve Care te la ten gaan. Intus sen kwam zijn hart rit me nog 
meer op gang en is hij met een goe de cir cu la tie naar de Inten -
si ve Care gegaan. 

Inter vie wer: Na hoe veel tijd was dat?
TG: Dat was na ruim een uur.

Inter vie wer: En je weet ook niet hoe lang daar na hij bij
be wust zijn is ge ko men?

TG: Nou, ik weet wel dat hij op de Inten si ve Care be wust
in slaap is ge hou den. Want op de Inten si ve Care is hij ge -
ïntubeerd; heeft hij een en dot rache a le tube ge kre gen. Daar is
hij in slaap ge hou den, be wust. Wan neer hij daar dan wak ker is 
ge wor den, dat weet ik niet.

Inter vie wer: En dat heb ben ze ge daan, dat in slaap hou -
den, om dat het an ders een nare er va ring voor hem zou zijn?

TG: Dat is een heel ver ve len de ing reep, een in tu ba tie. Maar
deze me neer was niet bij be wust zijn, die adem de in suf fi ci ënt. En
het doel was: we breng en hem naar de Inten si ve Care om hem
daar aan de be a de mings machi ne te lig gen. Hij heeft daar een dag
of vijf, zes ge le gen, maar niet uit slui tend aan de be a de ming.

Inter vie wer: Maar heb je enig idee wan neer hij dan bij
be wust zijn is ge ko men, ui tein de lijk?

TG: Ik denk dat dat een dag of twee daar na is, maar dat
weet ik niet ze ker.

Inter vie wer: Nee, oké. Maar in ie der ge val nog niet die
dag daar op? Dat weet je wel ze ker?

TG: Dat is aan ne me lijk, want het is in de avond ge beurd,
aan het eind van de avond. Wat we doen is bij zo ie mand kij ken 
van “Wat heeft die me neer nou ge kre gen waard oor hij be wus te -
loos is ge von den.” Nou, aan de bloed uit sla gen maar ook aan het 
vol le dig ECG kun je ui tein de lijk zien dat hij een har tin farct had
ge had. En dat het een groot in farct was ge weest, zie je pas na dat 
je een aan tal bloed uit sla gen op een rij bin nen hebt, en het is niet 
waar schijn lijk om ie mand met een wak ker te la ten wor den als
blijkt dat hij een da ve rend in farct had ge had en een heel lang du -
ri ge re a ni ma tie en een in suf fi ci ënte be a de ming. 

Te gen woor dig wordt er heel an ders over kunst ma ti ge be a -
de ming ge dacht en is het zaak om men sen zo vlug mo ge lijk
van de be a de ming te krij gen. Omdat je des tijds in ver ge lij king
met nu pri mi tie ve be a de mings toe stel len had, waar bij je men -
sen in slaap moest hou den om ze te kun nen be a de men, is het
niet zo waar schijn lijk dat hij al met een na een dag wak ker is
ge wor den en van de be a de ming af is ge gaan.

Het weerzien
Me neer ‘Beekhuizen’ was ong eveer een week na de re a ni ma -
tie te rug ge keerd op de af de ling Car di o lo gie. Daar zag TG de
pa ti ënt te rug tij dens een avond dienst.
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TG: Het eer ste wat je met zo’n avond dienst gaat doen, als
je de pa ti ëntenbespreking hebt ge had, dan be gin je met de dis -
tri bu tie van me di cij nen. En toen kwam ik op de ka mer waar
me neer Beek hui zen lag, ik wist ook dat hij er lag, want ik ging 
voor hem zor gen. Dus ik had zijn dos sier al door ge no men,
was heel ver rast dat hij weer te rug was bij ons. Ik had ver -
wacht dat hij het niet zou red den. Dat hij mo ge lijk zou over lij -
den of dat hij mis schien nog veel lang er op de Inten si ve Care
zou moe ten blij ven, om dat hij bij ons wel met een hart rit me en 
een heel klein beet je bloed druk was weg ge gaan, maar in we -
zen toch in een heel slechte toestand.

Inter vie wer: Ja, want dat was na een aan tal da gen?
TG: Dat was na ik denk een week ong eveer, veel snel ler

dan wat ik toen had ver wacht.
En toen maak ik die ka mer deur open, die man die ziet mij

bin nenk omen en ik zie dat ge zicht nog voor me, zo van heel
ver baasd en wij zend “Hé, ja maar jij, jij weet waar mijn ge bit
is!” Ik zeg: “Maar hoe zo dan?”, dat heb ik wel ge zegd. “Ja, jij
was er bij toen ik bin nenk wam”, zegt hij. Ik zeg: “Ja, dat
klopt”. Ik zeg: “Maar ik weet nog niet waar het ge bit is, ik zal
het gaan zoe ken.” Iets in die trant en die man maak te er verd er 
ook geen woor den over vuil. Ik zeg: “Ja, ik ga zo met een wel
zoe ken.” Maar ik was zó per plex, en je gaat ge woon met zo’n
rond je pil len de len door, want dat moet na tuur lijk al le maal
ook door lo pen. En in de loop van die avond dienst ben ik bij
die me neer te rug ge gaan en toen heb ik ge zegd: “Ver tel eens,
hoe kun je dat nou we ten?” En toen kwam zijn hele ver haal
zo als ik dat ook be schre ven heb van: “Ja, maar...”

Inter vie wer: Zou je dat toch nog een keer wil len ver tel len?
TG: Die man bleek toch heel nuch ter te ver tel len, waar bij

ik ei gen lijk he le maal ook niet de in druk had dat hij er zelf heel 
erg ver baasd van was dat hij dat kon ver tel len, maar hij ver telt 
heel nuch ter als een, dat wil ik niet de nig re rend zeg gen, maar
als een een vou di ge werk man, op zijn ma nier...

Inter vie wer: Wat hij ook was na tuur lijk.
TG: Dat was hij ook, een har dwer ken de ij zer vlech ter en

hij gaat mij ver tel len hoe en wat. En hij be gint dus van eh dat
hij heeft ge zien dat hij... Van uit een hoek van de ka mer zag hij 
hoe ik met hem be zig was, met de hart mas sa ge. Dat hij on der
een ap pa raat was ge legd wat heel veel pijn deed. Ik kan me
voor stel len dat zo’n hart mas sa ge pomp veel meer pijn doet dan 
dat je door een per soon hart mas sa ge toe ge diend krijgt, het was 

een pneu ma tisch ap pa raat dat on der for se lucht druk met een
kei har de plun jer [zui ger], die op de borst ge duwd werd, zijn
werk deed. En hij be schrijft dus dat ik het ge bit uit zijn mond
haal en op een schapje leg van een kar re tje met al le maal fles -
sen erop. En hij hoort nog het gerinkel van die flessen. 

Inter vie wer: Zei hij ook dat hij dat kon zien?
TG: Hij ver tel de dat hij dat zag. Hij be schreef dat ik het op

een la atje leg de. Hij dacht dat het een la atje was, het was een
uit schuif baar ta bleau tje, maar hij be schreef het als een la atje 
ei gen lijk. Daar had ik ook in der daad zijn kunst ge bit neer ge legd, 
het lag tus sen al ler lei spui ten die we klaar had den lig gen, die we 
no dig had den bij de re a ni ma tie. En op dat schapje van dat kar re -
tje lag zijn ge bit en dat be schreef hij dus. En toen ben ik gaan
door vra gen van “Ja maar, heb je dat dan ge zien?” “Ja, ja, ik heb
het ge zien en ik heb het ge voeld ook, want dat deed heel erg
veel pijn! En toen had ik nog zo iets van Hou nou op, want je
doet me heel erg veel pijn, ik leef hoor. Zo iets.”

Inter vie wer: Ja, maar heeft hij ook ge zegd van waar uit
hij het kon waar ne men?

TG: Ja, want het was een heel klein ka mer tje. Te gen woor -
dig zou het ab surd zijn, zo’n hok als re a ni ma tie ka mer. Maar
het was een klein ka mer tje en als je het van uit de pa ti ënt be -
ziet, die ligt met zijn hoofd naar de muur toe, dan was links
van de pa ti ënt, stond een sta len smal le kast. Als je hem nu ziet
staan, dan zou je denk en: het is een gar de ro be kast, zo’n smal le 
ram mel kast en daar had den wij in fuus pom pen in staan. Hij be -
schreef dat van bo ven af die kast ge zien. Dus hij ziet zich dan..

Inter vie wer: Hij heeft die kast zelf niet ge noemd, neem ik aan?
TG: Nee, maar hij be schreef het uit een punt hoog waar op

hij op ons neer keek en van uit een hoek waard oor hij dus de
hele ka mer kon over zien. Hij be schreef ook het aan recht je dat
in een nis zat. Dat kon hij van uit zijn bed lig gend niet zien,
want daar za ten gor dij nen voor, half. En de po si tie waar in hij
ge le gen had al die tijd was op zijn rug met zijn hoofd naar het
pla fond ge richt, met ge slo ten ogen. Ik heb enk el zijn oog le den 
ge o pend om naar de pu pil re flex te kij ken. Ver der wa ren zijn
ogen gesloten.

Inter vie wer: En hij kon op dat mo ment ook niet met zijn
ogen iets ge zien heb ben, neem ik aan?

TG: De ke ren dat ik daar in ge ke ken heb, had hij heel wij -
de pu pil len. Het wa ren le ven lo ze ogen, ogen die al leen maar
recht om hoog kij ken. Je tilt het oog lid op om te kij ken naar de
pu pil re flex. Dat is wat je doet. Je laat het oog lid los en het
sluit zich weer.

Inter vie wer: Dat be grijp ik. Maar die de tails die jij hebt ge -
noemd, die kan hij nooit op die ma nier heb ben waar ge no men? 

TG: Ze ker niet van uit de hoek waar hij het uit be schrijft.
Nee, dat kan niet. En hij be schreef mij heel dui de lijk en hij be -
schreef ook de twee meis jes die er bij wa ren en dat wa ren mijn
collega’s. 

Inter vie wer: Je zegt: “Hij be schrijft ze”, maar hoe ge de -
tail leerd was dat?

TG: Nou, hij her ken de mij met een. Ik ben heel veel met
hem be zig ge weest. De an de ren ook, maar die ston den als
aang ever. Zij wa ren leer ling-ver pleeg kun di gen. Zij zijn met
spui ten in de weer. Zij ston den op dat mo ment niet te mas se -
ren. De in ter nist heeft bij mijn we ten de be a de ming over ge no -
men, dus heeft aan het hoofd ein de ge staan, die heeft ze or ders
ge ge ven. Die heeft ge zegd: “Doe nu dit, doe nu dat”. En ik
ben de hele tijd be zig ge weest tus sen de pa ti ënt en het nood -
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kar re tje, de crash car om me di cij nen op te trek ken, me di cij nen 
toe te die nen, af en toe de mas sa ge pomp uit te zet ten om te kij -
ken of die me neer wel een hart rit me had ge kre gen on der tus -
sen, om te voe len of hij pul sa ties had. En mij heeft hij heel
dui de lijk be schre ven. Hij be schreef wel ‘twee meisjes’.

Inter vie wer: Maar verd er niet? Geen kleur haar of zo?
TG: Nee, nee. 
Inter vie wer: Heeft hij nog an de re de tails ge noemd?
TG: Eh, ja, het heel be lang rij ke was dat hij ook onze twij fel

had ge zien en ge hoord. We hadden die twij fel ook uit ge spro ken
tij dens die re a ni ma tie van “Ja, wat moe ten we nou doen?We zijn
al zo lang be zig, nog steeds geen hart rit me, nog steeds geen
bloed druk, moe ten we niet stop pen?” Ja, en de as sis tent die er
was, was een jonge as sis tent-in ter nist die met zijn stu die voor in -
ter nist be zig was. En ik denk dat hij op dat mo ment de ve rant -
woordelijkheid nog niet durf de te ne men om ei gen han dig te zeg -
gen van “Nou, we stop pen met de re a ni ma tie”. 

Inter vie wer: Wacht even, die ge ne die je tot nu toe in ter -
nist noem de, was ei gen lijk nog een...

TG: Dat was een as sis tent-in ter nist. 
Interv.: Die durf de dus nog niet te stop pen met de re a ni ma tie?
TG: Nee, die heeft niet de ve rant woor de lijk heid dur ven en

kun nen ne men om die re a ni ma tie te stop pen. En in tus sen was
de car di o loog ge beld en die was na een be hoor lij ke tijd in het
zie ken huis ge ko men en ja in tus sen voord at hij in het zie ken -
huis kwam, wa ren wij nog steeds aan het re a ni me ren. Ui tein -
de lijk kwam er hart rit me, ui tein de lijk kwam er een pols slag,
en toen was in tus sen ook die car di o loog er. En die zegt: “Wat
heb ben jul lie al le maal ge daan?” “Ja, wij heb ben dit ge ge ven,
dat ge ge ven, zus en zo”. “Hoe lang zijn jul lie be zig?” “Hoe
oud is die me neer?” En in tus sen van de am bu lan ce wis ten we
dat, dat het een jong ere man was. Je kon het ook zien aan hem; 
het was geen oude man. “Ga maar door!”

Inter vie wer: In het ver haal van KB staat dat de pa ti ënt,
dus Beek hui zen, tij dens de re a ni ma tie zelf bang was dat ze
er mee zou den stop pen, met die re a ni ma tie. En in jouw ver -
haal staat juist dat hij vond dat ze moes ten stop pen.

TG: Ik heb net ge noemd: de hart mas sa ge die deed heel erg 
pijn, zei hij. En daar van had Beek hui zen zo iets van: “Stop er -
mee, want ik leef, ik ben niet dood.”

Inter vie wer: Ah, ja, dus hij wou in der daad dat ze er mee
zou den stop pen?

TG: Ja. La ter, en dan spreek ik over veel la ter in die re a ni -
ma tie heb ben wij het er on der ling over “Ja, wat gaan we nou
doen? Stop pen we of gaan we door? Er komt nog steeds niks.”
en dat heeft hij ge hoord. En toen zegt hij [in ge dach ten – red]:
“Jong ens, ga door, want ik ben er nog!” En toen was hij heel
erg bang dat we zou den stop pen, dat we hem zou den la ten gaan.

Inter vie wer: Ah, dus zo moet je dat ver kla ren?
TG: Ja, en bei de ding en heeft hij ge noemd. 
Inter vie wer: Alle bei?
TG: Van de hart mas sa ge en het “zeg gen” van: “Hou daar

mee op, want ik ben er nog!” en la ter de angst van: “Jong ens,
stop niet, want ik ben er nog!” Want toen had hij de angst van: 
“Ik ga dood.”

Inter vie wer: Ik be grijp het. Heeft hij nog an de re ding en
ge noemd? 

TG: Nee, daar heeft hij het niet over ge had. Dat heb ik wel 
van an de re pa ti ënten ge hoord die die er va ring van die tun nel
heb ben ge had, hij niet. Hij be schrijft dat he le maal niet.

Inter vie wer: Hij heeft ook geen be gin en een eind 
aang ege ven van die er va ring? 

TG: Nee, wat ik al zei, hij ver tel de het heel nuch ter, als of
het iets heel nor maals is wat hij heeft mee ge maakt. 

Inter vie wer: Maar hij heeft bij voor beeld ook niet ge zegd
dat hij al iets kon zien toen hij in dat wei land lag?

TG: Nee. Daar heeft hij ook he le maal niet over ge spro ken.
Inter vie wer: Waar schijn lijk heeft hij ook niet echt be seft

dat dit een bij na-dood er va ring heet.
TG: Nee, een een vou di ge har de wer ker, ik kan me wel

voor stel len dat hij daar nog nooit van ge hoord had. En ook
een man die als hij het ge hoord zou heb ben, ge dacht zou heb -
ben: “Wat een on zin, dat be staat toch al le maal niet! Je bent
dood of le vend!”

Inter vie wer: Zou er op de een of an de re ma nier de mo ge -
lijk heid kun nen zijn dat hij van die twee vrou we lij ke ver -
pleeg kun di gen be paal de ding en heeft ge hoord of zo? Of dat
hij op een an de re ma nier aan in for ma tie is ge ko men?

TG: Nee. Het mo ment dat hij bij ons de af de ling had ver -
la ten, naar de Inten si ve Care was hij nog steeds bui ten be wust -
zijn en had nog steeds spon taan zijn ogen niet ge o pend. Hij
had van mijn twee collega’s niets ge hoord. Nee. Ze ker niet.

Inter vie wer: Nu is het op zich al niet zo aan ne me lijk dat ie -
mand hem zou ver tel len dat men het ge bit uit zijn mond heeft
ge no men en waar het dan pre cies ligt en dan verd er zou zeg -
gen: “Zoek het maar uit” of zo. Dat is niet aan ne me lijk.

TG: Nee.
Inter vie wer: Eens kij ken. Ja, dat re a li seer ik me nu op -

eens: Ken ne lijk had hij al een tijd je zon der bo veng ebit ge le -
gen. Hoe kun je het ver kla ren dat men daar niet naar op
zoek is ge gaan?

TG: Op de in ten si ve care lig je al tijd zon der ge bit als je
ge ïntubeerd bent. Als je een en dot rache a le tube in doet is het
een voor waar de dat een even tu eel kunst ge bit wordt ver wij -
derd. Dus die man is zon der kunst ge bit naar de IC ge gaan. 
Op de IC is het van geen enk el be lang of ie mand zijn ge bit bij
zich heeft of niet en ze ker niet op het mo ment dat hij ge ïntu-
beerd is. Dan is een ge bit al leen maar een bal last. Dus op een
IC is het niet ver won der lijk dat daar niet naar ge zocht wordt.
En ik kan me voor stel len dat als die man voor het eerst na een
aan tal da gen zijn ogen weer open doet, nog on der in vloed van
slaap me di cij nen die hij op de in ten si ve care ge had heeft, dat
hij mis schien ook niet als eer ste naar zijn ge bit gaat vra gen,
om dat hij op de in ten si ve care ook de eer ste tijd ze ker geen
eten krijgt. Als hij al voe ding krijgt, dan is dat vaak via een in -
tra ve neu ze weg, maar hij be gint niet met een met vast voed sel.

Inter vie wer: Ik be grijp het. Maar hoe kun je het dan ver -
kla ren dat hij bij na ver ont waar digd, ten min ste zo komt het
op mij over, zegt: “Jij weet waar mijn ge bit is!”?

TG: Eh, niet ver ont waar digd! Nee, het was juist, hoe moet 
ik dat zeg gen. Het was meer met een stel lig heid. Zo van: “Ah,
daar komt hij! Die weet het!” 

Inter vie wer: Ja!
TG: En dat ver haal hoor de ik ook en dat stond ook ge do -

cu men teerd in het ver pleeg kun dig dos sier, van “Me neer Beek -
hui zen is zijn ge bit kwijt.”

Inter vie wer: Ja. Maar dat hij toen zei: “Jij weet waar dat ge bit 
is”, zei hij dat al leen maar als iets wat be doeld was voor jou per -
soon lijk of ook voor een ver pleeg kun di ge die daar bij was of zo? 
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TG: Nee, want ik kwam al leen de zaal op. Hij lag op een
zaal van zes of vier, denk ik, ja. En ik kwam daar bin nen en
hij zei zo van “Nou komt hij bin nen, hij weet het! Zie je nou?” 
Zo iets. “Ik heb toch ge zegd dat dat ge bit er gens is...” Maar hij
zei zo van “Ja, daar komt hij bin nen, hij weet het!” Zo kwam
het op mij over.

Inter vie wer: Ja, ik wil het nog heb ben over dat wa gen tje
of kar re tje. Crash car noem de je het, hè?

TG: Ja, te gen woor dig zou den we dat ze ker niet meer zo
noe men, maar het was denk ik een voor lo per van een crash
car. Het was een een vou dig me ta len kar re tje op wie len met
twee schap pen en een uit schuif baar hou ten pla teau tje.

Inter vie wer: Ja, en wat was ei gen lijk de func tie daar van
in het al ge meen?

TG: Op die kar ston den ei gen lijk alle me di cij nen, in fuus -
vloei stof fen die je no dig hebt voor de re a ni ma tie. Zo dat je al -
les over zich te lijk bij de hand hebt om te kun nen re a ni me ren.
Zo dat je niet de me di cijnk ast in hoeft of in fuus fles sen moet
gaan ha len. Het staat er ge woon voor het grij pen. 

Interv.: Daar werd dus al ge meen ge bruik van ge maakt? 
TG: Alleen op die af de ling. Het is niet een kar re tje dat je

in het zie ken huis te genk wam. Het was een spe ci fiek kar re tje
dat al leen voor de hart be wa king ge maakt was door de tech ni -
sche dienst van het zie ken huis.

Inter vie wer: En daar was er maar één van?
TG: Daar was er maar één van. Het was een be staand kar re -

tje, wat het zelf de was als een kar re tje dat het keu ken per so neel
ge bruik te om bij voor beeld het ser vies goed op te zet ten, dat toen 
door de tech ni sche dienst in het zie ken huis was om ge bouwd.
Bo ven op het kar re tje was een hou ten vak ver de ling ge maakt en
daar ston den de fles sen en alle in fuus vloei stof fen en me di cij nen 
in. Te gen woor dig wor den crash cars kant en klaar ge le verd en
dan zit er een mo ni tor op en een de fi bril la tor. Dan heb je het
over een heel pro fes si o neel ge bouw de crash car die spe ci aal
voor dat doel ge maakt is en waar mee je het zie ken huis ing aat.
En dit was een heel pri mi tief... ei gen fa bri caat.

Inter vie wer: Maar was het wel een soort kar re tje dat een
ge mid del de pa ti ënt wel zou kun nen ken nen in die tijd, bij -
voor beeld doord at hij zo’n kar re tje al eer der was te geng e ko -
men op een of an de re af de ling?

TG: Nee, nee, het is zo als hij het ook noemt, een ‘karre -
tje’. Meer zou hij het ook niet noe men. 

Inter vie wer: Het was niet iets wat al ge meen be kend was
in die tijd, van “Nou, als je op zo’n hart be wa king komt, dan
tref je zo’n soort kar re tje aan”?

TG: Nee, nee, nee, ze ker niet. En als er al iets van een crash car 
toen was... Maar die wa ren er toen trou wens nog he le maal niet.
Nee. Nee, je ging op pad met je mo ni tor en je de fi bril la tor in je
hand. We ging en niet met die kar aan de haal op de af de ling.

Inter vie wer: Nor maal ge spro ken kre gen pa ti ënten die kar 
dus ook nooit te zien, ten zij ze dus op dat spe ci fie ke ge deel te
van de hart be wa king wa ren? 

TG: Ja. En we hiel den ook geen rond lei ding en op die be -
han del ka mer. 

Inter vie wer: Dat stond ook niet in een al ge me ne fol der
van het zie ken huis of zo? “Mocht je op de hart be wa king ko -
men, dan kun je dat en dat al le maal te genk omen?”

TG (lacht): Nee.
Inter vie wer: Met een mooie foto van de crash car er bij?

TG: Nee. Nee, dat kan ik met ze ker heid zeg gen. Hij kan
hem nooit eer der er gens an ders ge zien heb ben, ook niet op de
Inten si ve Care. Het was een ding ge woon door het zie ken huis
ge bouwd, voor die func tie, in die ruim te.

Inter vie wer: Een vol gen de vraag is dan of hij je mis -
schien her kend kan heb ben aan je stem. Je hebt tij dens die
re a ni ma tie dus ge praat en...

TG: Dat zou kun nen en ja, mijn stem is, dat hoor ik van
men sen wel va ker, als ik pa ti ënten te genk om die ik vroe ger ook
ont moet heb, dat ze zeg gen van “Hé, ik her ken u aan uw stem.
Hebt u niet ooit daar of daar ge werkt?” Dat klopt, dat men sen
mij spe ci fiek aan mijn stem kun nen her ken nen. Dat zou in dit
ge val ook kun nen, dat hij me ook aan mijn stem heeft her kend.

Inter vie wer: Maar alléén aan je stem?
TG: Ja, dat weet ik niet, of hij me al leen aan mijn stem

heeft her kend of de com bi na tie van stem en zien. Maar ik weet 
wel dat de men sen zeg gen dat ik geen door snee stem heb. Ik
heb een hese stem en men sen spre ken me er wel eens op aan,
ook niet-pa ti ënten van “Ja, jouw stem her in ner ik me wel”.
Ook van ex-collega’s die je na tien jaar weer te rug ziet en die
zeg gen: “Hé, een be ken de stem, die her ken ik van vroe ger.” Ik 
heb wel eens ge hoord: “Je hebt de stem van Chriet Ti tu laer”.

Inter vie wer: Daar lijkt je stem wel een beet je op, op het
eer ste ge hoor, ja. Wat heb je zoal ge zegd toen je de ka mer
van Beek hui zen bin nenk wam?

TG: “Goe de mid dag, he ren!”, want toen was het nog
dui de lijk ge schei den tus sen man nen en vrou wen. 

 Inter vie wer: Maar zo als hij re a geer de, leek het er toch
eer der op dat hij je ook vi su eel her ken de?

TG: Ja, als ik bin nenkwam, de deur ging naar rechts open,
dus hij zag me niet als eer ste bin nenk omen, want daar lag een
an de re pa ti ënt. Ik keek de ka mer rond en er ging door mijn
hoofd: “Oh, daar ligt me neer Beek hui zen.” Je zag hem lig gen.
En van die hoek uit zei hij: ja, dat is hem. Maar ik had waar -
schijn lijk wel al “Goe de mid dag, he ren” ge zegd. 

Inter vie wer: Maar het leek er dus eer der op dat hij je aan 
je ge zicht her ken de?

TG: Ja, die in druk kreeg ik heel dui de lijk, om dat hij ook
naar me wees en zei: “Jij weet waar mijn kunst ge bit is”

Inter vie wer: In hoe ver re is de vol gen de mo ge lijk heid
denk baar? Hij heeft niets ge zien, maar hij heeft zich puur op 
grond van au di tie ve prik kels, bij voor beeld van die crash car,
een beeld ge vormd, dus zui ver op ba sis van de ge lui den die
hij ge hoord heeft. Wat vind je daar van?

TG: Dat lijkt me heel erg stug, want op grond van wat hij
be schreef komt dat op mij over van: “Je hebt die kar ge woon
ge zien”. Hoe hij het la atje be schrijft waar ik het ge bit op heb
ge legd. Hij kan door het ge ram mel heb ben ge hoord dat er mis -
schien iets staat waar fles sen op staan te ram me len. Dat zou
kun nen. Maar dat hij dan kan be schrij ven dat daar een uit ge -
scho ven plank je aan zit waar ik het ge bit op leg...

Inter vie wer: Dat plank je werd niet op dat mo ment pas
uit ge scho ven?

TG: Nee, dat zat er al om dat ik daar al de spui ten op had
klaar ge legd. Je hoort dat er een re a ni ma tie komt. Je legt de
spul len klaar. Het schuif je staat open, je legt de spui ten klaar.
Dus het is niet zo, want dat om schrijft de anest he sist [Ge rald
Woer lee] ook, “het is een crash car met een me ta len la atje en
dat hoor je open en dicht gaan.” Dat was het niet. Het was een
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hou ten schuif je. Dat was het. Een heel een vou dig hou ten
schuif je dat zich on der het blad bevond.

Inter vie wer: Ja, die anest he si o loog heeft dus een crash
car voor ogen zo als ze te gen woor dig zijn.

TG: Ja, zo als ze te gen woor dig zijn. Maar dit was ge woon
een om ge bouw de me ta len keu kenk ar, van chro men bui zen met 
twee schap pen erop en het bo ven ste schap was om ge bouwd
met een hou ten verd eling, waard oor je vak jes kreeg. En daar
stonden fles sen in, am pul len stonden er in te ram me len. 

Inter vie wer: Dus die ge de tail leerd heid waar mee hij die
‘proto-crash car’ be schreef is niet te ver kla ren door wat hij
er even tu eel van kon ho ren?

TG: Niet door het ho ren, nee. Hij be schreef: “Er staan al -
le maal fles sen op en je legt het ge bit op het schapje.” Ja, en de 
po si tie van waar uit hij het be schre ven had, bo ven die me ta len
kast, dat geeft ook aan dat hij had kun nen zien wat er op dat
kar re tje stond. Van uit bed ben je in een te lage po si tie om te
zien wat er op dat kar re tje staat. 

Inter vie wer: En dat ge ram mel dat je even tu eel kunt ho -
ren, dat is niet vol doen de om dat te kun nen re con stru e ren?

TG: Niet om het kar re tje te re con stru e ren. Je zou wel kun -
nen af lei den: “Daar staan fles sen”, want dat hoor je wel. Maar
je kunt uit het ge ram mel niet con clu de ren van “Daar is een hou -
ten schapje en daar is mijn ge bit op ge legd.” Want ik zou het
[fy siek] op alle an de re plek ken van dat kar re tje ook kun nen
heb ben neer leg gen. En dat schapje was ook het eni ge waar je
dat ge bit [met goed fat soen] kon neer leg gen. Anders leg je het
tus sen de fles sen of tus sen de am pul len, en dat doe je niet.

Inter vie wer: Maar op het mo ment dat het ge bit uit zijn
mond werd ge no men, toen hij had so wie so nog te wei nig
hart rit me om...

TG: Toen had hij geen hart rit me, niets.
Inter vie wer: Dus dan is het ook uit ge slo ten dat hij op dat mo -

ment ge noeg her se nac ti vi teit had of zeg maar via res tac ti vi teit in
zijn zint ui gen had om al les au di tief te kun nen waar ne men.

TG: Ja, dat is uit ge slo ten. Nee, die heeft op dat mo ment,
nou daar kan ik wel 100% ze ker van zijn, geen hart rit me, geen 
cir cu la tie en ik kan me niet voor stel len dat er na die lange tijd
ook nog vol doen de zuur stof in zijn her se nen is om te kun nen
lui ste ren, dan wel kun nen zien, dan wel kun nen in ter pre te ren
van wat hij waar neemt. Nee.

Inter vie wer: Dat is heel be lang rijk wat je nu zegt. 
TG: Ja. 

Pijn onder de hartmassagepomp
Inter vie wer: Ja, dan heb ik nog voor me zelf een heel be lang rij ke
vraag. Op een ge ge ven mo ment zegt Beek hui zen te gen jou dat hij
veel pijn had er va ren, op dat bed, zeg maar. Dat was op een mo -
ment dat hij nog geen bloed cir cu la tie had, neem ik aan.

TG: Dat was op het mo ment van het re a ni me ren. En
tijdens het re a ni me ren krijg je een cir cu la tie, maar die wordt
kunst ma tig tot stand ge bracht. Dat is het doel van die re a ni ma tie
om: is het niet van bin nen uit door het hart zelf, dan breng je van
bui ten af een cir cu la tie tot stand. Dat is wat je met een re a ni ma tie
doet: je brengt een cir cu la tie tot stand. En die cir cu la tie vindt in
de mees te ge val len al leen plaats tus sen tho rax en hoofd. Dus al -
leen de ‘kleine circulatie’ werkt. Dat is ook de be lang rijk ste cir cu -
la tie, als die er niet is, is er een groot ri si co van her sen be scha - di -
ging. Het eni ge wat er dan in fei te ge beurt is dat de cir cu la tie naar 

de be lang rijk ste or ga nen gaat. Die her se nen lig gen ook re la tief
dicht bij het hart en ma ken deel uit van de ‘kleine circulatie’. 

Inter vie wer: Is het denk baar dat die kunst ma ti ge klei ne
cir cu la tie, zo als je dat noemt, in prin ci pe vol doen de zou zijn
om ge voe lens van pijn te ver oor za ken?

TG: Ja, dat kan. Ik heb zelf een ge val mee ge maakt van een 
an de re pa ti ënt die on der de hart mas sa ge pomp lag die zelfs
bang er werd dan Beek hui zen. Hij werd zelfs wak ker en we
heb ben de pomp snel uit moe ten zet ten, waar na hij ove ri gens
weer weg zak te. Dus hij had van zich zelf nog niet vol doen de
cir cu la tie. Het kan dus voor ko men dat je het re a ni me ren zo
goed doet en zo veel zuur stof naar de her se nen trans por teert
dat dat blijk baar vol doen de is voor de pa ti ënt om bij be wust -
zijn te kun nen ko men.

Inter vie wer: Als ik dat dan weer te rug kop pel aan één van 
mijn eer ste vra gen, na me lijk van af welk mo ment van dat
hele re a ni ma tie pro ces kun je zeg gen: Beek hui zen kan vol -
doen de door bloe ding heb ben ge had, zo als de skep ti sche
anest he si o loog Ge rald Woer lee ook be weert, om über haupt
een vorm van be wust zijn te ver kla ren?

TG: Dat kan hij ge had heb ben na dat wij een tijd aan het re a -
ni me ren zijn. Het mo ment van het uit de mond pak ken van het
ge bit: op dat mo ment had hij geen cir cu la tie en geen hart rit me,
dus op dat mo ment kan hij het niet ge zien heb ben 6. Toen moes -
ten we de re a ni ma tie gaan star ten. Dus dat ver wij de ren was een
voor be rei ding op het con ti nu e ren van het re a ni me ren, na dat de
pa ti ënt door het am bu lan ce per so neel was over ge dra gen. 

Inter vie wer: Dat is dui de lijk. En dat mo ment dat hij pijn
kan heb ben ge voeld, hoe lang na het uit de mond ha len van
het ge bit moet dat ge weest zijn ong eveer? Spre ken we dan
van mi nu ten of mis schien een kwar tier?

TG: The o re tisch ge zien, als we kij ken hoe zijn pu pil re ac -
tie was ge du ren de de hele re a ni ma tie is dat pas veel la ter op -
ge tre den, want zijn pu pil len wa ren licht stijf, zo noe men we
dat, die re a geer den niet op licht en die zijn pas heel laat, en
dan praat ik over lang er dan een kwar tier na dat we be gon nen
wa ren aan het re a ni me ren, enigs zins weer op licht gaan re a ge -
ren. Net zo als dat zijn pols slag en hart rit me pas heel laat, on-
ge veer na twin tig mi nu ten op gang kwam.

Inter vie wer: Maar be grijp ik dan goed dat jij zegt: “Die pijn
is ei gen lijk naar gang ba re maat sta ven ook on ver klaar baar”?

TG: Als ik uit ga van wat ik weet van hoe ik die me neer
heb ge zien, dan kan ik niet ver kla ren dat hij dat op dat mo -
ment ge voeld kan heb ben.

Inter vie wer: Nee, oké. Be schrijft hij trou wens over die
mo men ten dat hij pijn had ook nog dat te ge lij ker tijd nog wat
kon zien. Was er een com bi na tie...?

TG: Hij ziet zich on der dat ap pa raat, de hart mas sa ge pomp, 
lig gen en dat doet ver rek te veel pijn. En hij ziet mij ook tus -
sen door met hem be zig... 

Inter vie wer: En te ge lij ker tijd voelt hij die pijn. Dus er is
een soort in put van twee heel ver schil len de kan ten; van uit
zijn lichaam en van uit een bui ten licha me lij ke po si tie. 

TG: Ja! 

Vergelijking tussen de in ter views uit 1994 en 2008
Het eer ste wat op valt als je de twee in ter views naast el kaar
legt, is dat het ver haal in 14 jaar tijd nau we lijks ve ran derd is.
Bru ce Grey son heeft aang etoond dat bij na-dood er va ring en
door de per soon zelf meest al niet ‘verfraaid’ wor den en dat
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geldt in dit ge val ook voor de weer ga ve van de BDE door de
be trok ken ver pleeg kun di ge. Het ver haal zo als ver teld door TG 
is in de loop der ja ren niet ‘spectaculairder’ ge wor den. Zo stelt 
hij in 1994 nog dat ‘Beekhuizen’ een be schrij ving geeft van
het ui ter lijk van de twee vrou we lij ke ver pleeg kun di gen, maar
in 2008 gaat het er slechts nog om dat hij ge zien heeft dat er
twee vrou wen bij aan we zig wa ren. Wel heeft TG in mid dels
kun nen re con stru e ren dat de ca sus van ‘Beekhuizen’ waar -
schijn lijk ge plaatst moet wor den in 1979 en niet al in 1978.

Een an der ver schil heeft te ma ken met de for mu le ring die
Beek hui zen zou heb ben ge bruikt toen hij TG te rug zag. In
1994 no teert Ap Addink: – Hij ziet mij in een flits en hij zegt:
“O, die broe der die weet waar mijn kunst ge bit is.” En in 2008
ver woord de TG deze ge beur te nis als volgt te gen over mij: – Ik
zie dat ge zicht nog voor me, zo van heel ver baasd en wij zend
“Hé, ja maar jij, jij weet waar mijn ge bit is!” en even la ter
toch nog: – “Nou komt hij bin nen, hij weet het! Zie je nou?”
In 2008 stelt TG dat hij al leen de ka mer was bin neng eko men,
en als we daar van uit gaan, dan be te kent dit dat ‘Beekhuizen’
de hij-vorm al leen ge bruikt kan heb ben als hij hard op dacht of 
de an de re pa ti ënten op de ka mer aan sprak. Het is ech ter geen
in hou de lij ke dis cre pan tie, maar slechts een ver schil in for mu -
le ring, in de mate waarin ‘Beekhuizen’ TG direct aan sprak.

Ande re ver schil len be tref fen een lang ere be schrij ving uit
1994 van het mo ment waar op men dacht dat ‘Beekhuizen’ al
over le den was en een tech ni sche re be schrij ving van de me di -
sche han de ling en uit 2008. Ook dit zijn geen in hou de lij ke dis -
cre pan ties en ze ko men ge woon voort uit de vra gen die er ge-
steld zijn door de in ter vie wers. Dit geldt ook wat be treft de
naam van ‘Beekhuizen’, die in bei de in ter views ge noemd
wordt maar in 1994 aan het ein de naar aan lei ding van een
vraag vervangen wordt door ‘Beekhuis’.

Beschouwing
Dit ver vol gin ter view uit 2008 be ves tigt vol gens mij de in houd 
van het vraag ge sprek uit 1994. Ook helpt het een schijn ba re
te gen stel ling, na me lijk met het ver haal uit de twee de hand van 
ver pleeg kun di ge KB, de we reld uit. Bo ve nal to nen TG’s uit -
ge brei de, tech ni sche be schrij ving en van het re a ni ma tie pro ces
aan dan dat de pa ti ënt met ze ker heid geen cir cu la tie ge had kan 
heb ben toen zijn bo veng ebit uit zijn mond werd ge haald. Bo -
ven dien is er geen aan ne me lij ke an de re ver kla ring mo ge lijk
van het geen de pa ti ënt van dit mo ment zei te we ten. 

In het al ge meen is TG geen sen sa tie- of pu bli ci teits be lust
ie mand, maar juist een bij zon der be schei den en con sci ëntieuze 
per soon, die ge steld is op zijn pri va cy. Hij heeft er geen enk el
be lang bij om een vol le dig ver zon nen sen sa tie-ver haal te lan -
ce ren. We mo gen dus (meer dan ge mid deld) uit gaan van de
be trouw baar heid van zijn verhaal. 
Zo als Ru dolf Smit in zijn ar ti kel voor het JNDS schrijft, blij -
ken de skep ti ci slecht ge ïnformeerd te zijn over dit ge val en
uit te gaan van ver keer de ver on der stel ling en.

Het voor gaan de be te kent vol gens mij dat het te recht is dat
men al ja ren zo veel waar de aan deze ca sus hecht. Het is tot dus -
ver re één van de sterk ste aan wij zing en voor een ul tie me on af -
hank elijk heid van ie mands be wust zijn ten op zich te van de fy si -
o lo gi sche ac ti vi teit in zijn her se nen. Het is daar mee in fei te één
van de sterk ste in di rec te aan wij zing en voor de the o rie dat het
be wust zijn de fy sie ke dood van het brein kan over le ven.

Toch zijn hier mee nog niet alle vra gen rond deze ca sus op -
ge hel derd. Vol gens TG is de pijn die de pa ti ënt voel de toen hij 

on der het ap pa raat lag ei gen lijk ook on ver klaar baar. Dit be te -
kent ove ri gens ze ker niet dat TG zich ver gist heeft wat be treft
het ge brek aan her se nac ti vi teit op het mo ment dat hij het bo -
veng ebit uit de mond van de pa ti ënt ver wij der de. We heb ben
geen enk ele re den om dat cen tra le deel van het ver haal weg te
ver kla ren als ge ba seerd op ver keer de in schat ting en van de ver -
pleeg kun di ge. Die kern staat zelfs ster ker dan ooit.

Noten
1. Met dank aan TG, Anny Dirven, Rudolf H. Smit, Pim van Lommel,

Ruud van Wees en Alian Namaki. Mijn hond Moortje hield me
gezelschap tijdens het gesprek. 

2. Fonetische weergave. Overigens heeft een zoektocht door Anny Dirven
naar de nabestaanden van deze patiënt tot nu toe niets opgeleverd

3. Dr Pim van Lommel merkt naar aanleiding van deze pas sage op: ‘Als
men spreekt over een ‘hartstilstand’ bij patiënten met een hartinfarct is er 
bij meer dan 95% van die patiënten sprake van ventrikelfibrilleren, en
slechts zeer zelden van een rechte lijn op het ECG.’ 

4. Term ontleend aan het Engels die je eigenlijk als crash cart schrijft, dus
met een -t aan het eind (car betekent kar in het Engels, terwijl car auto
betekent). TG wil echter dat het zonder -t wordt geschreven omdat dit
voor hem de gebruikelijke spell ing is, waarschijnlijk onder invloed van
het Nederlandse woord kar.

5. Hij zag blauw als gevolg van benauwdheid; cyanose is een blauwe ver -
kleuring van de huid of het slijmvlies.

6. Dit wordt bevestigd door Pim van Lommel die bij een vraag dienaan-
gaande van Rudolf H. Smit opmerkt dat Woerlee niet kan beweren dat er 
nog voldoende circulatie of zuurstof in de hersenen was om het bewust-
zijn van de patiënt te verklaren. 

Post script: We hebben eind au gus tus 2008 getracht biografische gegevens
terug te vinden van de patiënt via het Regionaal Archief Nijmegen en het 
Centraal Bu reau voor Genealogie in Den Haag. Daarbij zijn we uitge -
gaan van de namen Beekhuizen en Beekhuis en alle mogelijke spellings -
varianten daarvan, behorend aan een man die woonachtig was in de Ooij 
en voor eind 1994 overleed. Helaas blijken de gezochte gegevens niet
aanwezig. Dit impliceert zeker niet (zoals skeptici wellicht zouden
hopen) dat de man nooit bestaan heeft, maar alleen dat zijn naam waar -
schijnlijk toch enigszins afweek van wat TG zich ervan herinnert.
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