
Reactie op “de Man met het Gebit”
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In de herfst-2008-uit ga ve van Te rug keer is het
ver haal ver sche nen van “de Man met het Ge bit”. 
Het gaat over een on der zoek en een spraak ma -
kend ar ti kel daar over van Pim van Lommel c.s.
dat in 2001 voor het eerst in The Lan cet werd
ge pu bli ceerd (Lom mel 2001). Dit ar ti kel be vat te
een zeer sum mie re op som ming van het ver haal
waar van het jaar tal waar in dit ver haal zich af -
speel de ook niet werd ver meld. Op ba sis van de- 
ze zeer sum mie re ver tel ling in The Lan cet, heb
ik een mo ge lij ke ver kla ring voor dit ver haal ge -
schre ven in The Jour nal of Near De ath Stu dies
in 2004 (Woer lee 2004). Omdat ik ver on der stel -
de dat het ver haal uit een la te re tijds pe ri o de
kwam, heb ik een paar fou tie ve aan na men in dat
ar ti kel ge maakt be tref fen de enk ele de tails.

Op pagina’s 12 tot 20 van de herfst uit ga ve 2008 van Te -
rug keer staat een uit voe rig uit rek sel van een ge sprek tus sen
Ti tus Ri vas en de ver pleeg kun di ge van de hart be wa kings af de -
ling waar de man werd op ge no men. Deze ver pleeg kun di ge,
ano niem ge noemd TG, was ook de hoofd ver pleeg kun di ge tij -
dens de re a ni ma tie van deze man toen hij “kli nisch dood” in
het zie ken huis was op ge no men. Los van uit la ting en zo als:
“Waar haalt-ie het van daan!”, had de heer Smit wel een beet je
ge lijk in zijn in lei ding van dit ge spreks ver slag op pagina’s 10
tot 11 van de zelf de Te rug keer. Mijn ver kla ring des tijds van dit 
ver haal was in der daad op te wei nig in for ma tie ge ba seerd. Met
deze voor mij nieu we ge ge vens is het nu mo ge lijk een ge de -
tail leer de ana ly se van dit op mer ke lij ke ver haal te ma ken.

Gespreksverslag
Ik ben be gon nen het ge spreks ver slag van Ti tus Ri vas nauw -
keu rig te be stu de ren. Zo als met alle ge spreks ver sla gen, lig gen
de fei ten niet keu rig op een dui de lij ke volg or de van de tijd
waar in ze plaats von den, waard oor men gauw de re la tie tus sen
di ver se waar ne ming en, fei ten en ge beur te nis sen uit het oog
ver liest. Dat heeft als na deel dat men snel ge neigd is de ver -
ban den tus sen waar ne ming en of ge beur te nis sen over het hoofd 
te zien, of zelfs waar ne ming en of ge beur te nis sen als on ver -
klaar baar te be schou wen. Dus heb ik om wil le van de dui de -
lijk heid de volg or de van alle ele men ten in het ver haal van “de
man met het ge bit” ge rang schikt in het fei te lij ke tijd pad uit dit
ge spreks ver slag. De geïn te res seer de le zer kan dit tijd sche ma
zelf be ves ti gen.
1) – Jaar van ge beur te nis: 1979.
2) – Het be trof een 44 ja ri ge man, ij zer vlech ter van be roep. 
3) – Ie mand heeft de am bu lan ce dienst ge beld toen hij/zij de
man on wel in het wei land zag lig gen, maar geen van de om -
stan ders wist hoe lang de man daar al in het wei land lag.
4) – Het is on dui de lijk of de om stan der(s) met re a ni ma tie po -
ging en wa ren be gon nen. 
5) – De am bu lan ce-ver pleeg kun di gen trof fen een be wus te lo ze
man aan en be gon nen te re a ni me ren om dat het een jonge man

be trof. Wij we ten dat hij be wus te loos was om-
dat er geen enk ele mel ding is van enig mo ment
van be wust zijn, tot dat hij enk ele da gen la ter ont -
waak te. Ze had den in de am bu lan ce een elek tro -
car di o gram-ap pa raat en een de fi bril la tor bij zich
en slo ten die aan op de man. Er bleek spra ke te
zijn van een vent ri kel fi bril la tie (wil de on re gel ma -
ti ge tril ling en van de har spier waard oor geen
bloed werd rond ge pompt). Van we ge dit hart rit -
me heb ben ze een elek trisch stroom stoot toe ge -
diend om het nor ma le hart rit me te her stel len.
He laas te ver geefs. Dus be gon nen ze met re a ni ma -
tie: hart mas sa ge en be a de men met een kap.
6) – Re a ni me rend heb ben ze hem naar het zie -
ken huis ge re den. Bij bin nenk omst had hij lijk -
vlek ken, een as grau we kleur, was niet aan-

spreek baar en zijn hart rit me was nog steeds een do de lij ke
vent ri kel fi bril la tie, of wel: “Geen ef fi ci ënt hart rit me.” 
7) – Daar werd de man on mid del lijk on der een hart mas sa ge -
pomp ge legd. De hart mas sa ge pomp is een zui ger die op-en-
neer gaan de be we ging en maakt, ver ge lijk baar met hand ma ti ge
hart mas sa ge, al leen is zo’n machi ne veel kracht i ger. Een voor -
beeld van een der ge lij ke machi ne is de zo ge naam de “Thum -
per”, ge maakt door Michi gan Instru ments die sinds 1961 in
vele zie ken hui zen wordt ge bruikt voor machi na le hart mas sa ge. 
Op dat mo ment was de man cy a no tisch (blau we huids kleur
door ge brek aan zuur stof in het bloed van de huid), en hij had
wij de niet-re a ge ren de pu pil len, was koud en had lijk vlek ken.
8) – Kort na dat hij on der de hart mas sa ge pomp was ge legd
werd zijn ge bits pro the se er uit ge haald ter voor ko ming van in -
slik ken, en een Mayo-tube ing ebracht om mas ker-be a de ming
ef fi ci ënter te ma ken. De ge bits pro the se van de man werd in
een bak je op een hou ten uit schuif plank van een geVmpro vi -
seer de crash car ge legd. De man zelf be schreef deze uit schuif -
plank als een lade.
9) – Tij dens de daar op vol gen de re a ni ma tie pro ce du re volg den
meer de re pe ri o des van vent ri kel fi bril la tie met de fi bril la tie.
Me di cij nen wer den toe ge diend om zijn toe stand te ver be te ren.
10) – Ge du ren de deze re a ni ma tie heeft TG naast hem ge staan,
ge as sis teerd door twee vrou we lij ke leer ling-ver pleeg kun di gen. 
TG ver tel de re gel ma tig in zijn ogen te heb ben ge ke ken om de
pu pil groot te en re ac ties te be pa len. Te ge lij ker tijd heeft hij op
op drach ten van de art sen ge re a geerd en zelf op drach ten ge ge -
ven aan de leer ling-ver pleeg kun di gen die hem as sis teer den.
TG zegt zelf een heel uit zon der lijk en her ken ba re stem te heb -
ben, een feit dat wordt be ves tigd door Ti tus Ri vas.
11) – Tij dens de re a ni ma tie met de hart mas sa ge pomp deed de
man enk ele waar ne ming en:
a) – Hij voel de hoe TG zijn ge bits pro the se er uit haal de, en
ver tel de dat TG het in een bak je in een lade plaat ste.
b) – Hij hoor de een dis cus sie of ze door moes ten gaan met de re a -
ni ma tie, waar op hij pro beer de te ver tel len dat hij nog leef de. Maar 
nie mand heeft deze po ging tot com mu ni ca tie waar ge no men.
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c) – Hij voel de pijn van de hart mas sa ge pomp. 
d) – Te ge lij ker tijd dat hij pijn door de hart mas sa ge pomp voel -
de, had hij een uit tre ding waar bij hij al les in de ka mer waar
kon ne men. Hij be schreef de re a ni ma tie, de aan we zig heid van
de twee vrou we lij ke leer ling en en zag zich zelf on der de hart -
mas sa ge pomp lig gen. 
12) – Ergens tus sen 30-60 mi nu ten na op na me her stel de een
adequaat hart rit me. De hart mas sa ge werd ge staakt en de man
werd naar de in ten si ve care ver voerd. Hij was op dit mo ment
nog steeds ogen schijn lijk be wus te loos. 
13) – Op de in ten si ve care werd hij geVntu beerd en met een
machi ne be a demd. Daar op de in ten si ve care werd het dui de -
lijk dat hij een groot har tin farct had ge had waard oor een ven -
tri kel fi bril la tie/hart stil stand was ont staan. 
14) – Hij bleef ong eveer 5-6 da gen op de in ten si ve care unit,
aan vank elijk be wus te loos, maar enk ele da gen la ter bij be wust -
zijn.
15) – Een week la ter, toen hij op de af de ling car di o lo gie lag,
kwam ver pleeg kun di ge TG de ka mer bin nen en de man her -
ken de hem on mid del lijk als de man die zijn ge bits pro the se er
uit had ge haald. 
16) – TG zegt zelf dat de hart mas sa ge pomp zo ef fi ci ënt was
dat men sen soms wak ker wer den tij dens de hart mas sa ge, van -
we ge de pijn door de hart mas sa ge.

Analyse
Dit was in der daad een ver slag met enk ele op mer ke lij ke ele men -
ten waar van het meest in het oog spring end de waar ne ming van
pijn tij dens de uit tre ding was. Dit is een uniek ele ment in dit
ver haal dat naar mijn we ten nooit eer der is be schre ven. Maar ik
zal be gin nen met mijn ana ly se bij het be gin, an ders ga ik op een 
wil le keu rig en ver war ren de wij ze aan het werk. 

Ik zal be gin nen bij de aan mel ding bij de am bu lan ce dienst.
Ie mand heeft deze man be wus te loos op het wei land aang etrof -
fen en de am bu lan ce dienst ge beld. Al sinds 1971 rukt een am -
bu lan ce slechts uit in op dracht van een cen tra le meld ka mer die 
een be richt ont vangt (zie ar ti kel 2, Wet Ambu lan ce ver voer).
In 1979 be stond er nog geen mo bie le te le foon dienst zo als nu.
Dus moest ie mand naar een huis of te le foon cel gaan om de
meld ka mer van de am bu lan ce te bel len. Zo als men kan be grij -
pen kost deze han de ling eni ge tijd en dan duurt het ook nog
een tijd voor de am bu lan ce is ge ar ri veerd. Dit tijd ver lies heeft
ver strek ken de ge vol gen. Wij kun nen uit dit ge spreks ver slag
niet op ma ken of de om stan ders al be gon nen wa ren met re a ni -
ma tie van deze be wus te lo ze man. Wel we ten we ze ker dat hij
was onderkoeld en hartslag had, anders was hij dood of zeer
ernstig hersenbeschadigd. 

Wij we ten de lichaams tem pe ra tuur van deze man niet. Wel 
we ten we enk ele fei ten met be trek king tot hoe lang men kan
le ven zon der cir cu la tie tij dens hart stil stand bij lage lichaams -
tem pe ra tu ren. Toe val li ger wij ze was ik in 1979 nog as sis tent-
in-oplei ding tot anest he si o loog in het West min ster Hos pi tal, te 
Lon don, Enge land, waar ik, met an de re anest he si o lo gen, sa -
men werk te met Dr. Char les Drew. Dr. Drew was een hart chi -
rurg die de door hem zelf ont wor pen tech niek van hart chi rur gie 
nog steeds ge bruik te in dit zie ken huis. Met deze tech niek wer -
den de licha men van pa ti ënten tot 12-14 gra den Cel si us af ge -
koeld, al vo rens hun hart slag en adem ha ling te la ten stop pen en 
ver vol gens een hart ope ra tie te ver rich ten. Na dat de ope ra tie
klaar was, wer den de pa ti ënten op ge warmd tot een nor ma le
lichaam tem pe ra tuur en te ge lij ker tijd be gon men met her stel len 

van hart slag en be a de ming (Do bell 1997). Dr. Drew had
slechts 45 mi nu ten om de ope ra tie te ver rich ten bij deze ex -
treem lage tem pe ra tu ren, an ders zou den de her se nen toe ne -
men de be scha di ging oplo pen. Deze tijd wordt nog steeds
aang ehou den in si tu a ties waar bij hart stil stand nood za ke lijk is
om een ope ra tie uit te voe ren (Cast he ly 1985, Ergin 1982). Bij 
toe ne men de lichaams tem pe ra tu ren neemt de tijd voor vei li ge
hart stil stand af, zo dat het bij 16 gra den Cel si us het slechts 37
mi nu ten is (Ti 2003), en het wordt nog min der als de tem pe ra -
tuur stijgt. Bij le ven de per so nen met hy po ther mie, zo als door
lig gen in een wei land, wordt vaak een hart slag van 10-14 sla -
gen per mi nuut waar ge no men bij tem pe ra tu ren van 20-25 gra -
den Cel si us, en ze zijn be wus te loos. Deze tra ge hart slag kan
om slaan op elke mo ment tot de wil de ong eco ördineerde wil le -
keu ri ge hart spier trek king en van vent ri kel fi bril la tie, waar na
geen bloed meer in het lichaam wordt rondgepompt en dan
sterft de persoon binnen enkele minuten (Mallet 2002). Een
onderkoelde persoon met een lichaamstemperatuur ergens tus- 
sen 20 tot 30 graden Celsius kan eruit zien alsof hij dood is:

In the se ve re case it would be com mon to find loss of con -
sci ous ness, ex tre me bra dy car dia and slow res pi ra ti on or ap -
noea, hy po ten si on and im pal pa ble pe rip he ral pul ses, along
with cold oe de ma tous skin, are flexia, and fixed di la ted pu pils,
which are not in this si tu a ti on an in di ca ti on of brain stem 
de ath. It must be emp ha si zed, ho we ver, that the cli ni cal pic tu -
re does not in ge ne ral cor re la te well with the de gree of hy po -
ther mia, and the re are many re ports of si tu a ti ons at va ri an ce
with this broad pic tu re, and at le ast one in stan ce of an el der ly
lady main tai ning con sci ous ness (al beit con fu sed) at 24.3 8C
core tem pe ra tu re. (Mal let 2002)

Met an de re woor den, het am bu lan ce per so neel trof een
ogen schijn lijk dode man op het wei land aan. Bij aank omst
hadden ze vent ri kel fi bril la tie waar ge no men, en dat had hij
maar kort kun nen over le ven, zelfs met on der koe ling. Dus is
het dui de lijk uit deze fei ten dat deze man be wus te loos lag
door on der koe ling, maar wel met hart slag tot zeer kort voord at 
de am bu lan ce ar ri veer de. Het feit dat hij een meet ba re elek tri -
sche ac ti vi teit van zijn hart had was voor hen een reden om
door te gaan met reanimeren.

Het is dui de lijk dat de re a ni ma tie van het am bu lan ce per so neel
tij dens de rit naar het zie ken huis in Nij me gen vol doen de was
om deze man in le ven te hou den, want hij is her steld van zijn
hart stil stand. Bij bin nenk omst was hij be wus te loos, had wij de
pu pil len en lijk vlek ken: al le maal te ke nen van ver min der de
pomp func tie van zijn hart, zo wel als on der koe ling. Deze fei ten 
be te ken den niet dat deze man op dat mo ment dood was, maar
wel dat hij ernstig ziek was door on der koe ling en een po ten -
tieel do de lijk hart rit me. Onder weg naar het zie ken huis werd
hij in le ven ge hou den door hand ma ti ge hart mas sa ge, en bij
bin nenk omst on mid del lijk on der de hart mas sa ge pomp ge legd
zo dat de be han de laars hun han den vrij had den om an de re han -
de ling en te ver rich ten. Deze hart mas sa ge pomp ver richt machi -
na le hart mas sa ge in plaats van hart mas sa ge met de hand die
hij kreeg tot aan het zie ken huis.

Het hart is een pomp ge maakt van spie ren in plaats van
me taal. Het pom pen van het hart pompt zuur stof ver rijkt bloed
rond in het lichaam om alle lichaams de len van zuur stof te
voor zien. Zuur stof is on mis baar voor alle vi ta le lichaams pro -
ces sen en als de bloed som loop plot se ling op houdt, zo als door
hart stil stand of vent ri kel fi bril la tie, fa len de func ties van enk ele 
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vi ta le or ga nen bin nen se con den we gens zuur stof ge brek. Bij -
voor beeld, als de bloed som loop plot se ling op houdt, wor den
men sen eerst blind door zuur stof ge brek al vo rens ze een se con -
de of twee la ter be wus te loos wor den (Du a ne 1966, Ros sen
1943). Dit ver klaart waar om men sen zeg gen dat ze eerst
“zwart zien” al vo rens ze be wus te loos wor den als ge volg van
flauw val len. Maar zelfs als men sen blind zijn ge wor den door
zuur stof ge brek, blijft het ge hoor in func tie en kun nen men sen
goed ho ren (pagina’s 306 en 342 in Lie re 1963). Bo ven dien
ver stoort ernstig zuur stof ge brek de in ter pre ta tie van de po si tie
van le de ma ten en het lichaam door het brein (Ho rak 1990, pa -
gi na 306 in Lie re 1963). Het ge volg hier van is dat men sen met 
ernstig zuur stof te kort niet pre cies we ten waar hun le de ma ten
zich be vin den en niet pre cies we ten waar hun licha men zijn in
de ruim te. Daar om komt het re gel ma tig voor dat men sen die
ernstig zuur stof te kort heb ben uit tre ding en kun nen er va ren, ge -
voe lens van zwe ven, de aan we zig heid van an de re niet be -
staan de we zens of per so nen waar ne men, zo wel als de per so na-
li sa tie (Firth 2004). Nog vreem der, ernstig zuur stof te kort op
een ni veau net on vol doen de om be wus te loos heid te ver oor za -
ken, kan to ta le ver lam ming be werk stel li gen zo dat een per soon 
kan pro be ren te be we gen of spre ken, maar er niets ge beurt.
(Ros sen 1943). Dit is zeer waar schijn lijk een be ken de ma ni -
fes ta tie van een syn droom be kend als het “loc ked-in” syn -
droom waar bij een per soon wel wak ker is, maar zijn lichaam
he le maal niet re a geert op de com mando’s van de her se nen –
de ong eluk ki ge per soon is op ge slo ten in zijn lichaam (Lau reys 
2005). Ernstig zuur stof te kort is één van de di ver se oor za ken
van dit syndroom. 

Hartmassage
Dit brengt ons te rug naar de man die op het wei land werd ge -
von den. Bij hart stil stand of vent ri kel fi bril la tie wordt geen
bloed in het lichaam rond ge pompt – er is geen bloed som loop.
Indien een nor maal hart rit me niet te rug keert, of de per soon
geen hart mas sa ge krijgt toe ge diend, gaat die per soon dood als
ge volg van zuur stof te kort in de her se nen. Dus wat doet men
met hart mas sa ge? 

Hart mas sa ge is een tech niek waar bij men 80-120 keer per
mi nuut krach tig drukt op het borst been van een per soon met
een hart stil stand of vent ri kel fi bril la tie. Hart mas sa ge her stelt
het nor ma le hart rit me niet. Alles wat hart mas sa ge doet is een
pom pen de wer king van het hart be werk stel ling en die de
bloed som loop enigs zins her stelt, zo dat zuur stof weer naar de
vi ta le or ga nen van het lichaam wordt ge pompt. Op deze ma -
nier kan een per soon in le ven wor den ge hou den tot dat me di -
cij nen en/of elek tri sche stroom sto ten aan het hart een nor maal
hart rit me her stelt. Dus een per soon zon der hart slag en zon der
ei gen adem ha ling tij dens een hart stil stand is niet per de fi ni tie
dood – zo’n ie mand leeft nog om dat be a de ming zorgt dat
zuur stof in de long en komt, en hart mas sa ge zorgt voor bloed -
som loop dat deze zuur stof naar alle vi ta le or ga nen ge trans por -
teerd word. Maar hand ma ti ge hart mas sa ge be werk stel ligt een
re la tief inef fi ci ënte pom pen de ac tie – het kan een bloed som -
loop be werk stel li gen vol doen de om par tieel be wust zijn te
hand ha ven en her stel len in slechts ong eveer 10-20% van men -
sen met een hart stil stand (Woer lee 2004, hoofdstuk 12 in
Woerlee 2008), alhoewel sommige mensen helemaal wakker
worden tijdens handmatige hartmassage (Bihari 2008).

Machi na le hart mas sa ge wordt toe ge past met een hart mas -
sa ge pomp. Hier bij wordt een per soon on der een gro te zui ger

ge plaatst en een machi ne zorgt dat deze zui ger het borst been
in drukt met meer en ge lijk ma ti ger kracht dan door een mens
ge daan kan wor den. Hierd oor be werk stel ligt een machi na le
hart mas sa ge pomp een gro te re bloed som loop dan mo ge lijk is
met ma nu e le hart mas sa ge. Zo als TG zelf zei, is de hart mas sa -
ge pomp zo ef fi ci ënt dat som mi ge men sen wak ker wor den tij -
dens hart mas sa ge, on danks het feit dat ze geen ei gen hart slag
heb ben. Deze waar ne ming wordt be ves tigd door er va ring en
met hart mas sa ge pom pen in an de re lan den waar pa ti ënten zon -
der ei gen hartslag wakker worden tijdens hartmassage met
zo’n hartmassagepomp (Lewinter 1989). 

Maar men sen die overd ui de lijk wak ker wor den tij dens
hart mas sa ge zijn uit zon de ring en. De mees te men sen lij den on -
der het ef fect van een pe ri o de van ernstig zuur stof te kort en die 
lang er door werkt, waard oor ze ge du ren de lang ere tijd be wus -
te loos blij ven. Tij dens hart mas sa ge heb ben ze vaak ook zuur -
stof te kort, van we ge het feit dat hoe wel hun bloed is vol ge -
propt met zuur stof, er te wei nig bloed door het lichaam wordt
ge pompt door hart mas sa ge om zuur stof te kort van de her se nen 
en an de re or ga nen te voor ko men. Het ge volg is dat de mees te
men sen de ge vol gen er va ren van zuur stof te kort tijdens hart-
mas sa ge vanwege hartstilstand of ventrikelfibrillatie. 

Deze zijn ba sis fei ten be ves tigd door me di sche er va ring en
en we ten schap pe lijk on der zoek op men sen en proef die ren ge -
du ren de bij na 60 ja ren. Met deze ken nis wordt het fas ci ne ren -
de ver haal van “de man met het ge bit” ver klaar baar. Ik zal dat
nu stap voor stap doen.

Stap-voor-stap-verklaring
Ik heb zijn ont dek king in het wei land en de komst van de am -
bu lan ce be spro ken. Hij werd het zie ken huis bin neng ebracht,
ter wijl de am bu lan ce broe ders nog re a ni meer den, met dui de lij -
ke on der koe ling en vent ri kel fi bril la tie, met een on der de hart -
mas sa ge pomp ge plaatst, waar na het re a ni ma tie team pro beer de
een nor ma le hart slag te her stel len.

Aan vank elijk werd hij on der de hart mas sa ge pomp ge -
plaatst en de pomp be gon hart mas sa ge toe te die nen. Zo als we
we ten is zo’n hart mas sa ge pomp heel ef fi ci ënt, want in het ge -
spreks ver slag ver tel de TG dat af en toe men sen met hart stil -
stand vol le dig wak ker wer den tij dens hart mas sa ge met een
pomp en de pijn voel den van de hart mas sa ge (pa gi na 19). Dus
in het ge val van deze “man met het ge bit”, kun nen wij er van
uit gaan dat hij wak ker werd kort na dat hij on der de hart mas sa -
ge pomp was ge plaatst. Ten slot te was er bloed som loop op ge -
wekt door de hart mas sa ge pomp en het feit dat hij on der koeld
was, bleek ook geen be lem me ring voor het te rug keer van be -
wust zijn (Mal let 2002). Op dit mo ment, wak ker maar ver lamd
door het ef fect van zuur stof te kort in zijn her se nen (Ros sen
1943, Lau reys 2005), was hij in staat het ver wij de ren van zijn
ge bits pro the se waar te ne men en te ho ren dat het er gens op
iets hou te rigs werd ge plaatst. Wij we ten ook dat ge hoor be -
waard blijft, zelfs bij ernstig zuur stof te kort (pagina’s 306 en
342 in Lie re 1963). Het ge luid van iets op hout leg gen is hoor -
baar an ders, dan dat van iets op me taal leg gen. Daar om kon hij 
het on der scheid ma ken tus sen hout en me taal, maar had het
mis door te denk en dat zijn ge bits pro the se in een lade werd
ge legd (pa gi na 16). Op dat mo ment zag hij er be lab berd uit:
geen eigen hartslag, lijkvlekken, wijde pupillen die niet zoals
normaal op licht reageerden, en ogenschijnlijk bewusteloos.

Wat het laat ste be treft, we ten we dat hij ab so luut niet be -
wus te loos was. Wij we ten dit ze ker van zijn waar ne ming en:
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• Hij voelde TG zijn gebit verwijderen en hoorde dat het op
een houten oppervlak werd gelegd. 

• Hij hoorde het reanimatieteam bespreken of ze de reani-
matie zouden staken (pagina 17).

• Hij herkende TG later op de zaal van de cardiologische
afdeling. Dit was mogelijk omdat wij weten van TG zelf,
dat hij herhaaldelijk in de ogen van deze wakkere man
heeft gekeken tijdens de reanimatie (pagina 16) en dat hij
bovendien een heel ken merkende stem heeft (pagina 18).

• Hij had een uittreding waarbij zijn bewustzijn zich ver -
plaatste ergens in een bovenhoek van de reanimatie kamer
(pagina’s 16 en 18). Hij kon de kamer en de positie van
zijn lichaam redelijk goed beschrijven. Maar, wij moeten
ons hierbij realiseren dat ernstig zuurstoftekort met het
daarbijhorende slechte functioneren van de hersenen, een
afwijkend lichaamsbeeld en -positie kan bewerkstelligen
(Horak 1990, pagina 306 in Liere 1963). Hij kon goed
horen, en af en toe werden zijn ogen open gemaakt. Dus
hij kon zijn omgeving waarnemen net als blinde personen
die vaak buitengewoon goede beschrijvingen van hun om -
geving kunnen maken op ba sis van informatie afkomstig
van hun overgebleven zintuigen (zie uitgebreide beschrij -
ving en literatuurlijst in hoofdstuk 5, Woerlee 2008). Het is 
ook duidelijk van de beschrijving van zijn reacties tijdens
zijn uittreding, dat zijn karakter, persoonlijkheid en in tel -
lect niet op boven natuurlijke wijze waren veranderd tot
iets bovenmenselijks. Dus zijn beschrijving van zijn waar -
nemingen tijdens zijn uittreding waren vanuit het zichtpunt 
van zijn normale in tel lect en karakter, geheel con form de
eigenschappen van alle uittredingen (hoofd stuk 10 in
Woerlee 2005)

• Hij beschreef de aanwezigheid van twee andere vrouwe -
lijke verpleegkundigen maar kon ze niet beschrijven (pagi -
na 17). Dit is wel vreemd, want tijdens een uittreding zou
hij dat moeten kunnen.

• De verklaring van waarom hij de “twee meisjes”, ofwel de
twee leerling-verpleeg kundigen niet kan beschrijven wordt 
gegeven op pagina 19 van het verslag.

Deze man voel de de hart mas sa ge als ex treem pijn lijk – zelfs tij -
dens zijn uit tre ding! Dit was een unie ke waar ne ming – pijn tij -
dens een uit tre ding. Hoe kan dit wor den ver klaard? Ten eer ste,
was hij bij be wust zijn, an ders kon hij geen pijn waar ne men. Ten 
twee de en be lang rij ker, hij on der ging een uit tre ding door ver -
plaat sing van zijn lichaams beeld bui ten zijn lichaam, wat be te -
kent dat zijn zint ui gen func ti o neer den en hij slechts het idee had 
dat hij uit zijn lichaam was ge tre den. Hierd oor kon hij de pijn
van de hart mas sa ge ook voe len. Deze unie ke waar ne ming van
pijn tij dens een uit tre ding, be ves tigt het feit dat uit tre ding en eer -
der ver plaat sing en van het lichaams beeld zijn, dan dat ze het
uit tre den van een on stof fe lij ke be wust zijn zijn.

Na de ge slaag de re a ni ma tie, ge volgd door een week op de
in ten si ve care, her in ner de deze man zich zijn waar ne ming en
ge daan tij dens zijn re a ni ma tie. Hij her ken de TG met een van
zijn ui ter lijk en zijn stem toen TG zijn ka mer bin nen liep – TG
was de man die zijn ge bits pro the se had ver wij derd! TG was de 
man die wist waar zijn gebitsprothese te vinden was!

Fascinerend
Dit ver haal is fas ci ne rend met enk ele unie ke waar ne ming en.
Bo ven dien schuilt er een overd ui de lij ke bood schap in – niet
ie der een is be wus te loos tij dens re a ni ma tie van we ge een hart -
stil stand. Maar on danks de won der lij ke ele men ten in dit ver -
haal, kun nen alle ele men ten en waar ne ming en ver klaard
wor den door het func ti o ne ren van het men se lij ke lichaam tij -
dens hart stil stand en re a ni ma tie. Toch is dit ver haal niet
slechts een bi o lo gisch fe no meen, het is ook een won der lij ke
ma ni fes ta tie van hoe het men se lij ke be wust zijn aan we zig kan
zijn tij dens de meest bar re om stan dig he den en een voor beeld
van de wor tels van de diep ste drijf veer van de mens uit ge drukt 
in de drie wor den – “Ik wil le ven!” 

Dankwoord
Met dank aan de he ren Ti tus Ri vas en TG die sa men heel veel
werk heb ben ver zet om alle de tails van dit be lang rij ke ver haal
van de man met het ge bit op te te ke nen. 
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