
Commentaar Pim van Lommel op artikel Woerlee

getiteld ‘Reactie op ‘de man met het gebit” naar aanleiding van het artikel
“Een gesprek met TG over de Man met het gebit” door Ti tus Rivas.

In het re cen te ar ti kel van Ti tus Ri vas, ge ba seerd 
op een her nieuwd in ter view met de ver pleeg -
kun di ge TG, wor den gro ten deels de vele de tails
be ves tigd van de be schrij ving van de uit tre ding
van een pa ti ënt tij dens zijn hart stil stand, zo als
des tijds op ge te kend door deze zelf de ver pleeg -
kun di ge in 1991 en 1994. Nieuw was voor mij
de da tum van de re a ni ma tie, om dat ik des tijds
had be gre pen dat deze re a ni ma tie plaats had ge -
von den in de tijd dat het zie ken huis in Nij me -
gen deel nam aan onze pros pec tie ve stu die naar
BDE bij alle ach ter een vol gen de pa ti ënten die
suc ces vol wa ren ge re a ni meerd in tien Ne der -
land se zie ken hui zen. Ook was voor mij nieuw
te le zen dat pa ti ënt ge du ren de zijn re a ni ma tie op 
een be paald mo ment licha me lij ke pijn heeft ge -
voeld van de machi ne die uit wen di ge hart mas sa ge toe pas te.

Be lang rijk is thans dat vele de tails verd er zijn na ge vraagd
en uit ge werkt, het geen voor mij we der om dui de lijk maakt hoe
goed dit ge val van een uit tre ding is ge ob jec ti veerd en ge con -
tro leerd. Een aan vul lend ge sprek met deze ver pleeg kun di ge
was des tijds in 1990 ge voerd door Vin cent Me ij ers, een van
de co-au teurs van onze stu die, en la ter in 1994 door Ap
Addink, één van de vrij wil li gers van Mer ka wah, op ver zoek
van Ruud van Wees, een an de re co au teur van onze stu die.

Omdat de fei ten we der om zo dui de lijk en ge de tail leerd
zijn weer ge ge ven ver baast het mij dat Ge rald Woer lee toch
nog van me ning blijft dat al les goed te ver kla ren is met het
ma te ri a lis ti sche, re duc ti o nis ti sche mo del, waar in geen plaats is 
voor een ob jec ti veer ba re uit tre ding, on danks alle fei te lij ke de -
tails. Om deze re den wordt door hem van al les ge pro beerd om
het ver haal een zij dig en soms ook fou tief te ci te ren zo dat het
beeld wordt ge scha pen dat pa ti ënt ‘gewoon’ bij be wust zijn
was tij dens de ge he le re a ni ma tie pro ce du re. Hij wei gert om
prin ci pi ële re den een an de re ver kla ring dan de zij ne in over -
we ging te ne men, en noemt elke an de re ver kla ring bo ven na -
tuur lijk of bo ven men se lijk.

Gaar ne wil ik dan ook de vele fou tie ve in ter pre ta ties en ci -
ta ten door Woer lee be spre ken om dui de lijk te ma ken dat de
fei ten en me di sche ver kla ring en an ders zijn dan hij be weert.

Gebitsprothese
Woer lee schrijft dat pa ti ënt voel de hoe zijn ge bits pro the se
werd ver wij derd en in een bak je in een lade werd ge legd.
[Inte gen deel, het ge bit werd he le maal niét in een bak je ge -
legd, maar recht streeks op een hou ten plank je - re dac tie] 
Het leg gen van een ge bit in een bak je is niet te voe len, en dat
wordt ook niet in het ver slag be schre ven. In het ver slag van
TG staat dui de lijk dat pa ti ënt van uit een po si tie bui ten en bo -
ven zijn lichaam al les ge de tail leerd heeft waar ge no men. Hij
nam al les waar van af het pla fond van de klei ne re a ni ma tie ka -
mer, waard oor het mo ge lijk was de po si tie en vorm van het

aan recht je te be schrij ven, even als de vorm van
de (ong ebrui ke lij ke) re a ni ma tie kar, in clu sief
met wat er al le maal op stond en met het uit -
schuif baar, houten ta bleau tje waar zijn ge bit op 
werd ge legd. Ook was hij in staat het ui ter lijk
van de ver pleeg kun di ge TG en van de twee
vrou we lij ke ver pleeg kun di gen te be schrij ven
(dit laat ste was voor al be schre ven in een eer der
in ter view). Pa ti ënt, die be hal ve tij dens pu pil -
con tro le ge slo ten ogen had, be schrijft de tails
die niet zicht baar kon den zijn van uit zijn lig -
gen de po si tie op het re a ni ma tie bed. Bij pu pil -
con tro le wordt met een fel lamp je in de ogen
ge sche nen om de pu pil re ac tie te tes ten, en 
ie der een kan we ten dat wan neer ie mand met
een fel le lamp in de ogen schijnt, men niets

meer kan zien of her ken nen, zelfs als men bij be wust zijn is. 
De dis cus sie van het wel of niet door gaan met de re a ni ma -

tie was pas ge voerd na dat men een tijd lang be zig was met de
re a ni ma tie, en er steeds op nieuw moest wor den ge re a ni meerd
(zie ver slag). Tus sen door had pa ti ënt na ong eveer twin tig mi -
nu ten steeds kort du rend hart rit me, waar bij het op dat mo ment
mo ge lijk is dat hij weer zeer tij de lijk een ver laagd waak be -
wust zijn kon er va ren, met het er va ren van licha me lij ke pijn.
Mee stal blijkt dit uit on rust en ver ward heid. In het ver slag is
niet dui de lijk te ach ter ha len wan neer pa ti ënt de pijn van het
re a ni ma tie ap pa raat heeft ge voeld, maar TG geeft aan dat dit
la ter tij dens de re a ni ma tie moet zijn ge beurd, en niét op het
mo ment dat het ge bit door hem werd ver wij derd. TG be schrijft 
in het ar ti kel na me lijk dat pa ti ënt ui tein de lijk na lange tijd (na
ruim één uur) ook heel klei ne po ging en deed om te gaan
ademha len, het geen wijst op be gin nend her stel van de func tie
van de her sen stam (en mo ge lijk ook van be gin nend her stel van 
het waak be wust zijn met de mo ge lijk heid van het voe len van
pijn?). Waar schijn lijk heeft pa ti ënt in die laat ste pe ri o de van
de re a ni ma tie dus de pijn van de mas sa ge pomp fy siek gevoeld.

Groot hartinfarct
Woer lee ver on der stelt dat bij pa ti ënt pri mair spra ke moet zijn
ge weest van on der koe ling, waard oor de hart slag lang zaam was 
ge wor den en ui tein de lijk over was ge gaan in vent ri kel fi bril le -
ren (VF). Maar bij pa ti ënt bleek spra ke te zijn van een groot
har tin farct, en de be wus te loos heid van pa ti ënt moet dus zijn
ver oor zaakt door VF, waard oor hij in het wei land op de grond
was ge val len. NB: In enk ele ge val len ont staat geen VF maar
een asys to lie (het ont bre ken van elek tri sche ac ti vi teit van het
hart) bij pa ti ënten met een ‘onderwand’-in farct, maar ook
deze men sen ra ken be wus te loos. Er is dus geen spra ke ge weest 
van een man die ge strui keld of ge val len was tij dens een wan -
de ling in een wei land en on der koeld was ge raakt, zo als Woer -
lee sug ge reert, maar van een pa ti ënt met een acuut groot hart -
in farct met ‘primair’ VF. De ge val len van on der koel de per so -
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nen die Woer lee be schrijft be treft voor al men sen die in zeer
koud wa ter bij na zijn verd ronk en, en als nog na een lange tijd
suc ces vol kon den wor den ge re a ni meerd. Zijn stel ling dat ‘het
dui de lijk is dat deze man be wus te loos lag door on der koe ling,
maar wel met een hart slag tot zeer kort voord at de am bu lan ce
arriveerde’ is dus niet ge ba seerd op de ge noem de fei ten, om -
dat pa ti ënt een acuut har tin farct had met VF, het geen dui de lijk 
is aang etoond door de GGD en la ter ook in het zie ken huis.

Bij bin nenk omst was pa ti ënt niet aan spreek baar (door uit -
val van de her sen schors), cy a no tisch (met een blauw-paars
ver kleur de huid), hij ver toon de ‘lijkvlekken’, hij had een on -
der tem pe ra tuur (on der koeld), had geen hart slag, geen adem ha -
ling (door uit val van het adem ha lings cen trum dat ge le gen is
vlak bij de her sen stam), geen lichaams re flexen (door uit val
van de her sen schors), geen wor gre flex, geen cor nea re flex, en
licht stij ve wij de pu pil len (alle drie een te ken van uit val van de
her sen stam). Di rect na de in stal la tie van het uit wen di ge hart -
mas sa ge ap pa raat [dat ech ter nog niét was ing escha keld! Zie
com men taar TG – red] werd het kunst ge bit ver wij derd, en op
dat mo ment heeft pa ti ënt al les ge de tail leerd kun nen waar ne -
men. Toen ech ter was zijn kli ni sche toe stand nog niet her steld
want alle re flexen van her sen schors en her sen stam wa ren nog
uit ge val len, en werd hij nog niet be a demd. NB. Na een hart -
stil stand van lang er dan 37 se con den duurt het her stel van het
EEG en van de her sen func ties lang er na dat de bloed cir cu la tie
ade quaat is her steld, het geen ech ter nooit het ge val kan zijn
met alléén uit wen di ge hart mas sa ge en be a de ming om dat de fi -
bril la tie hier voor al tijd nood za ke lijk is. Hoe lang er een hart -
stil stand duurt, hoe lang er het duurt dat de her sen func ties van
een pa ti ënt her stel len, van daar dat pa ti ënten soms da gen tot
we ken in coma op de ICU aan de be a de ming blij ven lig gen,
on danks het her stel van hart slag en bloeddruk.

En hoe lang er het duurt voord at met ade qua te re a ni ma tie
wordt ge start, hoe klei ner de kans op over le ving, om dat de
her se nen on her stel baar zijn be scha digd. Hoe lang er al leen uit -
wen di ge mas sa ge en be a de ming wordt toe ge past voord at een
pa ti ënt wordt ge de fi bril leerd, hoe klei ner de kans dat pa ti ënt
zijn hart stil stand zal over le ven om dat de bloed voor zie ning van 
her se nen en hart on vol doen de zijn en blij ven om een de fi ni tie -
ve be scha di ging van de her se nen te voor ko men. De over le -
vings kans van pa ti ënten met een hart stil stand bui ten het zie -
ken huis is daard oor slechts ong eveer 10 pro cent. De le vens -
vat baar heid, of her stel baar heid van her se nen en hart neemt
snel af on danks ade qua te uit wen di ge re a ni ma tie, maar de kans 
op over le ving neemt toe bij on der koe ling, het geen te gen woor -
dig ook wel the ra peu tisch wordt toe ge past (hy po ther mie). Bij
de be schre ven pa ti ënt met het kunst ge bit is zijn over le ving
waar schijn lijk te dank en aan zijn nog re la tief jeug di ge leef tijd
in com bi na tie met on der koe ling in het wei land. 

Ter verd ui de lij king nogmaals: bij alleen uitwendige re a ni -
ma tie, zonder defibrillatie of pacemaker, zal een patiënt in alle 
gevallen overlijden.

Extreem zeldzame gevallen
Dat men sen in ex treem zeld za me ge val len een (ver laagd) be -
wust zijn kun nen heb ben of (ver min derd) aan spreek baar kun -
nen wor den tij dens re a ni ma tie, zo als ook in één ge val wordt
ge meld door TG, is doord at op dat mo ment de hart slag en
bloed druk meest al tij de lijk even zijn her steld. Bij een lang du -
ri ge re a ni ma tie komt het soms voor dat het rit me tij de lijk
wordt her steld maar daar na treedt dan weer re ci di ve rend VF

op, met vaak ui tein de lijk over lij den als ge volg. Alleen uit wen -
di ge hart mas sa ge en be a de ming is on vol doen de om pa ti ënten
in le ven te hou den bij het weg blij ven van het her stel van het
hart rit me en bloed druk. In mijn ruim der tig ja ri ge er va ring als
car di o loog, waar bij ik meer dan dui zend re a ni ma ties per soon -
lijk heb mee ge maakt, is het nooit voor ge ko men dat pa ti ënten
re a geer den tij dens VF of asys to lie, on danks ade qua te re a ni ma -
tie, maar het ge beur de wel heel zel den bij een lang du ri ge en
moei za me re a ni ma tie pro ce du re tij dens het kort du rend en tij de -
lijk her stel van het hart rit me en de bloed druk, maar pa ti ënten
zijn dan vaak ver min derd aan spreek baar, ver ward, en licha me -
lijk erg on rus tig. Indien wordt ge meld dat pa ti ënten tij dens re -
a ni ma tie kort du rend (ver min derd) aan spreek baar en licha me-
lijk on rus tig wa ren is dat dus ei gen lijk nooit tij dens VF. 

Enige uitzondering
De eni ge uit zon de ring is een pu bli ca tie uit be gin zes ti ger ja ren,
waar bij een pa ti ënt aan spreek baar was tij dens in wen di ge hart -
mas sa ge, dus bij een recht strek se mas sa ge van het hart van een
pa ti ënt met een met spoed openg esne den borst hol te, om dat
recht streek se in wen di ge mas sa ge een ho ge re bloed druk ver oor -
zaakt dan uit wen di ge hart mas sa ge. En het door Woer lee ge ci -
teer de ar ti kel van Bi ha ri be vat één ge val van een (ver laagd!!)
be wust zijn tij dens re a ni ma tie we gens asys to lie, waar bij dus
geen de fi bril la tie wordt toe ge past, maar een tij de lij ke pa ce ma -
ker wordt ing ebracht. Want uit wen di ge hart mas sa ge en de fi bril -
la tie (stroom stoot op de borst) zijn ex treem pijn lijk, en wordt
dus ge luk kig niet ge voeld om dat pa ti ënten on danks de ge noem -
de uit wen di ge hart mas sa ge en be a de ming bin nen en k ele tel len
be wus te loos zijn. Dat wordt ook ge zien bij díe pa ti ënten die tij -
dens een hart ka the te ri sa tie of dot ter be han de ling als com pli ca tie
VF krij gen, en bin nen 15–30 se con den suc ces vol wor den ge re a -
ni meerd. Zij heb ben nooit eni ge pijn er va ren, ook niet als op dat 
mo ment een BDE met uit tre ding was op ge tre den.

Gehoor in tact?
Dat pa ti ënten kun nen ho ren tij dens een re a ni ma tie of coma
wordt door Woer lee ver klaard door het feit dat bij coma, door
zuur stof te kort, het ge hoor toch in tact blijft. Hoe is dat be kend? 
Is dat be we zen? Omdat men sen la ter kun nen ver tel len wat er
is ge zegd be te kent nog niet dat het ge hoor in tact was. Want
het is be kend dat men sen met een BDE met uit tre ding pre cies
kun nen ver tel len wat er is ge zegd, maar zij heb ben niets met
hun oren ge hoord, om dat ook men sen die hard ho rend of doof
zijn pre cies kun nen na ver tel len wat er is ge zegd. Zij ho ren
geen stem men, zij ho ren ook geen la waai of ge luid, maar zij
ont vang en alle ge dach ten van men sen recht streeks in hun be -
wust zijn. Ge hoor tes ten tij dens coma zijn ook niet uit voer baar,
en dus een be wijs dat pa ti ënten echt let ter lijk via de oren iets
tij den coma heb ben ge hoord is nooit ge le verd, en op ba sis van
goed ge do cu men teer de ge val len van dove en hard ho ren de
men sen met een BDE ook ui terst on waar schijn lijk. Het lijkt
een vorm van niet-zin tuig lij ke waar ne ming te zijn, het geen
ook geldt voor de la ter ob jec ti veer ba re waar ne ming van de
om ge ving of van de ei gen re a ni ma tie, zo als ook in dit ge val de 
waar ne ming van het ver wij de ren van het ei gen ge bit. En de
ver ge lij king met een ‘locked-in’ syn droom gaat niet op, om dat 
dit syn droom pa ti ënten be treft die in een lang du rig coma zijn,
en niet tij dens re a ni ma tie tij dens de kor te duur van kli ni sche
dood. Een BDE met uit tre ding lijkt eer der een ‘locked-out’
syndroom!
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In de film/vi deo “De Dood Nabij’, door Stich ting Mer ka wah
ge pro du ceerd in 1991 en nog steeds ver krijg baar, ver tel len drie
pa ti ënten over hun BDE en hun waar ne ming en tij den hun hart -
stil stand. Wil lem Wit te veen ver telt in deze film hoe hij van zijn
(reeds lang over le den) va der te ho ren krijgt dat hij ‘nog te rug
moet om dat hij nog een taak te ver rich ten heeft’, hij wordt daar -
na door zijn va der te rug ge leid naar zijn le vens lo ze lichaam op
de CCU, waar Wil lem van bo ven ziet hoe een ‘Indonesisch
uiziende’ zus ter met de ‘elektroden’ van de de fi bril la tor in haar
hand naar zijn lichaam loopt, hij ziet van bo ven ‘dat haar kruint -
je kaal is’ (!), hij ziet de ‘elektroden’ ge plaatst wor den op zijn
lichaam, en ..PPSSJJTT wordt hij ogen blik ke lijk te rug ge zo gen
in zijn lichaam, waar bij hij op merkt dat ‘zijn hoofd’ aan de an -
de re kant was als ‘zijn hoofd’ van zijn fy sie ke lichaam, waard -
oor hij het ge voel kreeg dat hij in zijn lichaam te rug ‘draaide’.
En dat was een vre se lijk nare en pijn lij ke er va ring, zo als hij zelf 
zegt in de film. Wil lem Wit te veen be schrijft dus dui de lijk hoe
hij weer be wust te rug kwam in zijn lichaam en de pijn in zijn
lichaam weer voel de op het mo ment dat zijn hart rit me werd her -
steld door de fi bril la tie. 

Foutieve interpretatie
De ver kla ring van Woer lee dat uit wen di ge hart mas sa ge on vol -
doen de bloed druk ver oor zaakt om men sen in le ven te hou den,
of om hen weer tot be wust zijn te la ten ko men, klopt. Dat heb
ik ook uit ge breid in mijn boek Ein de loos Be wust zijn in hoofd -
stuk 8 be schre ven op pa gi na 157-158. Dat ver vol gens Woer -
lee be weert dat bij ong eveer 10-20% van de men sen met een
hart stil stand dank zij uit wen di ge hart mas sa ge een vol doen de
bloed druk kan wor den be reikt om be wust zijn te hand ha ven of
te her stel len, be rust op een fou tie ve in ter pre ta tie van één (vrij
oud) ar ti kel, waar in wordt be schre ven hoe 15 pa ti ënten wer -
den ge re a ni meerd met be hulp van een machi na le uit wen di ge
hart mas sa ge en kunst ma ti ge be a de ming door mid del van in tu -
ba tie, en waar bij ui tein de lijk als re sul taat 3 van de 15 pa ti -
ënten le vens vat baar (‘viable’) ble ken te zijn, het geen door
Woe lree wordt ge ïnterpreteerd als dat zij be wust zijn tij den de
re a ni ma tie moe ten heb ben er va ren. Dit laat ste wordt in het be -
tref fen de ar ti kel he le maal niet ver meld.

Dat in ex treem zeld za me ge val len (min der dan 5 in de ge -
he le we reld li te ra tuur) een ver laagd be wust zijn zou zijn ge -
meld tij dens een hart stil stand be te kent niet dat hier mee op eens 
het ver ruim de be wust zijn kan wor den ver klaard, met ge voel
van zelf iden ti teit, met hel der na denk en, met emo ties, met her -
in ne ring en van af de vroeg ste jeugd, en soms met de mo ge lijk -
heid van waar ne ming bui ten en bo ven het le vens lo ze lichaam.
Het be wust zijn tij dens een BDE is heel an ders dan het ge wo -
ne, da ge lijks er va ren waak- of dag be wust zijn. Het is een pa ra -
doxaal er va ren van een ver ruimd en zeer hel der be wust zijn
tij dens de to ta le (of bij na to ta le) tij de lij ke uit val van alle her -
sen- func ties.

Woer lee gaat er van uit dat de pa ti ënt wak ker werd zeer
kort na dat hij on der de mas sa ge pomp werd ge plaatst, dus bin -
nen één mi nuut, nog tij dens VF, en voord at bij pa ti ënt zijn ge -
bit werd ver wij derd om de mayo-tube in te kun nen breng en
[maar nog maals - de har tpomp was nog niet ing escha keld
-red]. In het ar ti kel stelt TG ech ter juist dat op het mo ment
van het ver wij de ren van het ge bit pa ti ënt geen rit me had en
niet werd be a demd. Dus deze ver on der stel ling van Woer lee is
een ei gen in ter pre ta tie van fei ten, zo als die to taal niet in het
ar ti kel van Ti tus Ri vas wor den ge meld, en lijkt dit hij al leen te 

doen om zijn ei gen the o rie te kun nen on der bou wen en be ves -
ti gen. Zijn con clu sie be rust dus niet op enig fei te lijk of we ten -
schap pe lijk be wijs. Woer lee schrijft ook dat pa ti ënt ‘voelde’ dat 
zijn ge bit werd ver wij derd, dat hij ‘hoorde’ dat zijn ge bit op een 
hou ten op per vlak werd ge legd, ter wijl in het ge sprek met TG
juist dui de lijk wordt ge meld dat pa ti ënt al les heeft ‘waargeno-
men’ van uit een po si tie bui ten en bo ven zijn lichaam, ter wijl de
re a ni ma tie in vol le gang was. Dat hij ‘waarnam’ wat er werd ge -
zegd tij dens de re a ni ma tie vond vol gens het pre cie ze ver slag
van TG veel la ter plaats, ver moe de lijk pas na ong eveer 20 tot 30 
mi nu ten, toen zijn pols slag en hart rit me weer op gang was ge -
ko men na ver schil len de pe ri o des van de fi bril la tie, maar zijn
bloed druk moet nog erg laag zijn ge weest want zijn adem ha ling
was nog on vol doen de en hij was nog niet aan spreek baar. Maar
on danks dat voel de hij blijk baar op dat mo ment wel de pijn van
de hart mas sa ge-pomp. 

Onvoldoende en niet overtuigend
Woer lee be weert ove ri gens wel dat men sen uit tre ding en kun -
nen er va ren ten ge vol ge van zuur stof te kort, met ‘gevoel’ van
zwe ven, maar ont kent het feit dat con tro leer ba re waar ne min g -
en mo ge lijk zijn, ter wijl de door pa ti ënt ge mel de waar ne ming -
en in dit ge val niet zicht baar kon den zijn om dat hij met
ge slo ten ogen op zijn rug op het re a ni ma tie bed lag. Woer lee
gaat er on danks dit ge de tail leer de ver slag nog steeds van uit
dat een uit tre ding slechts een idee is dat men sen zijn uit ge tre -
den. Hier mee geeft hij er blijk van dat hij het in ter view met
TG niet goed heeft ge le zen, of heeft wíl len le zen, en ook niet
goed heeft wil len in ter pre te ren. 

Maar wij mo gen Woel ree dank baar zijn dat hij zo veel tijd
en ener gie be steedt aan het ver schijn sel BDE, al is zijn ver kla -
ring van de gron dig be schre ven fei ten naar mijn me ning vol -
strekt on vol doen de en niet over tui gend.

* * *
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