
Wat vooraf ging aan het “gebit-verhaal”
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Elders in dit blad vindt u een lang ar ti kel over “de man met
het ge bit”, ge schre ven door Ti tus Ri vas. Voor dat ge noemd ar -
ti kel tot stand kwam, was daar het no di ge aan voor af ge gaan,
en daar van doe ik in dit ar ti kel tje ver slag.

Als u de do cu men tai re “The Day I Died” (“De dag waar op
ik stierf”, in de RTL4-ver sie) be kijkt, zal daar in door Pim van
Lom mel wor den ver teld over een kli nisch dode man die werd
bin neng ebracht op de hart be wa kings af de ling van een Ne der -
lands zie ken huis. Voor dat de man werd ge re a ni meerd had men
diens ge bit uit zijn mond ver wij derd. De re a ni ma tie was suc ces -
vol en de man werd ge bracht naar de Inten si ve Care af de ling.
De ver pleeg kun di ge die het groot ste aan deel had in de re a ni ma -
tie ver trok naar huis, en kwam pas na een week te rug. Hij ver -
scheen op zijn af de ling en daar lag de pa ti ënt die hij een week
te vo ren had ge re a ni meerd. Die zag hem en riep spon taan uit:
“Hé, ja maar jij, jij weet waar mijn ge bit is!”

Bij verd er door vra gen bleek toen dat deze pa ti ënt van af pla -
fond hoog te zijn hele re a ni ma tie had ge zien, en dus ook had
kun nen waar ne men dat het kunst ge bit was ver wij derd uit zijn
mond, al vo rens werd be gon nen aan de hele pro ce du re.

Dit ver haal was on derd eel van het be roem de ar ti kel over
Merkawah’s BDE-on der zoek dat ver scheen in The Lan cet van 
15 de cem ber 2001, en dat sinds dien vaak wordt ge ci teerd als
een klas siek voor beeld van een BDE met ge ve ri fieer de bui ten -
licha me lij ke waar ne ming en. Maar wat dan ook zo vaak ge -
beurt is dat zo’n ver haal een ei gen le ven gaat lei den en in
di ver se va ri an ten gaat rond zwer ven. Dat is kwa lijk, want dan 
kan de fei te lij ke waar de er van ogen blik ke lijk in twij fel wor -
den ge trok ken. Voor je het weet wordt het ge bom bar deerd tot
een ur ban le gend of, in het Ne der lands, brood je-aap ver haal. 

Ook een re ëel ge vaar is dat men sen op ei gen hout je zo’n ver -
haal gaan in ter pre te ren en er ei gen ver kla ring en aan gaan ge -
ven. En in der daad, dat ge beur de ook. In het Jour nal of Near-
De ath Stu dies, Sum mer 2004, schrijft de Ne der lands-Aus tra li -
sche anest he si o loog Ge rald Woer lee het vol gen de (in ver ta -
ling): [Woer lee ver telt zijn le zers eerst waar om hij denkt dat
àlle BDE’s kun nen wor den ver klaard uit waar ne ming en ter wijl 
de BDE-rs bij be wust zijn wa ren. Daar na ver volgt hij:]

“Ken nis hier van maakt het mo ge lijk de ve ri die ke [= ve ri fieer -
ba re] er va ring zo als ge ci teerd in het Lan cet-ar ti kel te ver kla -
ren. De pa ti ënt die Van Lom mel c.s. be schrij ven was klaar-
blij ke lijk wak ker ge du ren de een ex treem ef fi ci ënt uit ge voer de
re a ni ma tie. Hij kon zien en ho ren, want als de re a ni ma tie zo
ef fi ci ënt wordt uit ge voerd, wor den het ge hoor en het zicht her -
steld. Echter, de na-ef fec ten van ex treem te kort aan zuur stof in 
het brein ver lam den hem, waard oor het hem on mo ge lijk was
te be we gen of te spre ken, dus hij was niet in staat zijn be han -
de laars te ver tel len dat ze door moes ten gaan. De ef fec ten van
het zuur stof te kort zorg den er voor dat hij geen pijn voel de en
wek te ook zijn bui ten licha me lij ke er va ring op [noot van RHS:
dit wil niet zeg gen dat Woer lee ge looft in de BLE – voor hem
is dat slechts een il lu sie]. Hij voel de hoe zijn ge bit werd ver -
wij derd en hij hoor de hoe dat werd ge legd in een me ta len 
la atje. Het ge luid van een me ta len la atje dat open en dicht wordt
ge daan is heel ty pe rend, en me ta len kast jes met la atjes zijn stan -
daard meu bi lair in Ne der land se zie ken hui zen. Zijn ogen wa ren
ge deel te lijk open of wer den zo nu en dan ge o pend om de groot te
van de pu pil te con tro le ren om zo na te gaan of er een in di ca tie
was van zuur stof te kort; daard oor was hij in staat de ver pleeg kun -
di ge en an de ren in de ka mer te zien. Daard oor kon hij ze la ter
her ken nen en was hij ook in staat de ka mer te be schrij ven. Bo ven -
dien, de ge lui den en be we ging en die hij had ge hoord en ge voeld
ge du ren de de re a ni ma tie hiel pen hem een beeld sa men te stel len
van al les wat er was ge beurd tij dens zijn re a ni ma tie. Na dat hij
wak ker was ge wor den, was hij in staat een co he rent ver haal te
ver tel len van al les wat er met hem was ge beurd tij dens zijn re a ni -
ma tie. Dus deze ogen schijn lijk bo ven na tuur lij ke er va ring kan ei -
gen lijk ge mak ke lijk wor den ver klaard aan de hand van het func -
ti o ne ren van het lichaam, in sa men hang met be wus te en on be -
wus te waar ne ming en.”

Tot zo ver Woer lee. Toen ik dit las kon ik niet na la ten te ver -
zuch ten: “waar háált-ie het van daan?!” Te meer om dat Woer lee 
dui de lijk geen na vraag had ge daan, kon ik niet ont ko men aan
de in druk dat hier eer der spra ke was van spe cu la tie dan van
een ge de gen on der zoek naar de wer ke lij ke toe dracht. Enfin,
verd er dacht ik er niet zo over na, een vou dig weg om dat het
om een ca sus ging waar van de bron moei lijk te ach ter ha len
leek. Tot dat ik in 2007 een mail ont ving van Ruud van Wees,
één van de eer ste be stuurs le den van Mer ka wah en mede-
au teur van het Lan cet-ar ti kel. Hij ver tel de dat bij hem thuis
nog wat ar chief ma te ri aal stond, waar on der een map met
BDE-ver ha len. Eén daar van was het in ter view van een toen -
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In de do cu men tai re “The Day I Died” ver telt Pim van
Lom mel over de man wiens ge bit werd ver wij derd uit zijn

mond al vo rens ge re a ni meerd te wor den.



ma lig Mer ka wah-me de wer ker met… de ver pleeg kun di ge die
des tijds de ge bit man had ge re a ni meerd… 

Dat was aan lei ding ge noeg dit ar chief-ma te ri aal snel op te
gaan ha len. Na thuis komst ging ik met een aan de slag met ge -
noemd in ter view. Dat was een ge de gen ver haal, op ge zet door
die toen ma li ge me de wer ker Ap Addink, en de geïn ter view de
was de heer TG (om pri va cy-re den noem ik niet de vol le di ge
naam). Inmid dels had ik ook het ar ti kel op ge diept waar in van
de ge bit man voor het eerst mel ding werd ge maakt. Dat ar ti kel
was ge schre ven door Vin cent Meyers in sa men wer king met
een ver pleeg kun di ge KB. Dit was ver war rend, want de vraag

was nu: wie had de pa ti ënt ge re a ni meerd, was dat ene KB of
was dat ene TG? Het werd dus tijd na te gaan wie deze per so -
nen wa ren. Inmid dels was Ruud van Wees, na aan vank elijk
wei nig suc ces vol te zijn ge weest, er in ge slaagd Ap Addink op 
te spo ren. Deze vond het heel leuk weer con tact te hebben met 
Merkawah en met name over deze casus. Hij kon wel het oude 
adres geven van verpleegkundige TG, maar bij navraag bleek
die daar niet meer te wonen.

Intus sen had ik zelf via wat geGoog le op het in ter net ver -
pleeg kun di ge KB op ge spoord. Ge beld, maar die bleek niet be -
schik baar. Toen een brief ge schre ven. We ken lang geen
ant woord tot dat ik plot se ling een te le foon tje kreeg van deze
KB. Daar in ver tel de hij me dat hij niets van doen had ge had
met de  ca sus in kwes tie, maar slechts de bood schap per was
ge weest, en ook dat hij sa men met Vin cent Me ij ers het ver haal 
had ge schre ven. Hij kon mij ech ter het te le foon num mer van
ver pleeg kun di ge TG ge ven! Daar was ik ui ter aard ong eloof -
lijk blij mee. Ik maak te toen snel con tact met TG, die heel ver -
rast was te ho ren dat na zo veel jaren de ge schie de nis van de
man met het ge bit nog steeds rond zong en zich zelfs had ver -
breid tot in het ver re Ame ri ka. Hij was zeer bereid hierover
opnieuw in gesprek te gaan.

De ge vol gen van dit her nieuw de con tact: Op mijn ver zoek
zocht Ti tus Ri vas, met me de wer king van Anny Dir ven, ver -
pleeg kun di ge TG op, en dank zij de lange ge sprek ken die hij
met hem had, we ten we nu de pre cie ze toe dracht en af loop van 
de ca sus. Deze blijkt dus héél an ders te zijn dan anest he si o -
loog Ge rald Woer lee had be weerd! Aan de hand van de nieu -
we be vin ding en schreef ik een uit ge breid ar ti kel voor het
Jour nal of Near De ath Stu dies (JNDS) van IANDS in Ame ri -
ka. De hoofd re dac tie van JNDS was dol blij met de ware fei ten 
over “the den tu res sto ry” en be loof de het ar ti kel te pu bli ce ren
in het herfst num mer 2008 van hun tijd schrift. Onder tus sen
nam Ti tus Ri vas het Ne der land se ver haal voor zijn re ke ning
en dat vindt u op de vol gen de blad zij den van Te rug keer. Wij
zijn heel trots dat we u, dank zij het hier voor  ver mel de speur -
werk, de ware fei ten rond om de ge bit man mo gen pre sen te ren.

* * *
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Ap Addink, die op 2 fe bru a ri 1994 het eer ste uit ge brei de
in ter view had met ver pleeg kun di ge TG over de “ge bit man”


