
Onderzoek naar waarnemingen bij BDE’s met een uittreding1 
Brief aan de re dac tie van JNDS van car di o loog en BDE-
on der zoe ker Michael Sa bom, ge pu bli ceerd in het Jour nal
of Near-De ath Stu dies, 26(3), len te 2008, blz. 223-227 2

In een verd edi ging van zijn stuk “Does Pa ra nor mal Per cep ti -
on Occur in Near-De ath Expe rien ces?” be weer de Keith Au -
gus ti ne dat “Sa bom niet het juis te soort con tro le groep
ge bruik te” bij een on der zoek dat ik heb be schre ven in mijn
boek Re col lec ti ons of De ath uit 1982 (Au gus ti ne, 2007, blz.
268). Ik heb dit on der zoek zó op ge zet dat het de vraag kon be -
ant woor den: Be schik ten 32 men sen (die mel ding maak ten van
een BDE met een bui ten licha me lij ke er va ring waar bij ze zich -
zelf waar na men) voor af gaand aan hun BDE over vol doen de
ken nis van het re a ni ma tie pro ces om zich bij be na de ring een
goe de voor stel ling te ma ken van de cri sis waar in ze bij na
dood ging en, zelfs zon der dat ze die had den waar ge no men
van af een lo ca tie bui ten hun lichaam waar ze het over had -
den?" (Sa bom, 1982, blz. 83, cur si ve ring toe ge voegd). 
Hier volgt de be schrij ving van het on der zoek: 

“Vij fen twin tig ‘controle’-pa ti ënten wer den ge ïnterviewd. Hun 
ach ter grond was ver ge lijk baar met die van de pa ti ënten die
een BDE met uit tre ding had den ge meld... en zij wa ren in dat
ver band op ge no men op een CCU (hart be wa king).  Deze vijf -
en twin tig con tro le-pa ti ënten wa ren door ge win ter de hart pa ti -
ënten die ge mid deld lang er dan vijf jaar ge le den had den aan
een be ken de hart ziek te, waar bij 20 pa ti ënten eer der wa ren op -
ge no men in een zie ken huis van we ge een hart aan val, 12 van -
we ge hart ka the te ri sa tie, 8 van we ge een open hart-ope ra tie, 2
van we ge elec tie ve car di o ver sie, 4 van we ge een hart stil stand
zon der een BDE en 1 van we ge een pa ce ma ker im plan ta tie.
Tij dens het ver blijf op de hart be wa king had elke pa ti ënt de ge -
le gen heid ge had om een hart mo ni tor te be kij ken die dicht bij
het bed stond en waar aan de pa ti ënt ge kop peld was, als me de
een de fri bil la tor, en in tra ve neu ze naal den en an de re me di sche
be no digd he den. Bo ven dien had elke pa ti ënt toe ge ge ven dat hij 
voor zijn op na me re gel ma tig thuis naar de te le vi sie had ge ke -
ken. Dit wil zeg gen dat deze con tro le groep van 25 hart pa ti ën-
ten in aan zien lij ke mate te ma ken had ge had met de da ge lijk se 
gang van za ken in een zie ken huis en bo ven dien te le vi sie pro -
gramma’s had ge zien, het geen al le bei bij ge dra gen zou kun nen 
heb ben tot wat ze wis ten over reanimatie.

Tij dens het vraag ge sprek ver zocht men elke pa ti ënt om
zich voor te stel len dat hij zich in de hoek van een zie ken huis -
ka mer be vond en naar een me disch team keek dat een pa ti ënt
re a ni meert die een hart stil stand had ge had. Ver vol gens ver -
zocht men hem een ge de tail leer de vi su e le be schrij ving te ge -
ven van wat hij vol gens hem zou zien in zo’n si tu a tie. Hier bij 
vroeg men hem erop te let ten dat hij al leen bij zon der he den
ver meld de waar van hij be hoor lijk ze ker was dat die echt ge -
zien kon den wor den tij dens de re a ni ma tie bij een pa ti ënt in het 
zie ken huis. Alle interviews werden opgenomen op de band en
later geanalyseerd.

Drie ëntwintig van de vijf en twin tig ge ïnterviewde pa ti ënten
de den een po ging om de re a ni ma tie-pro ce du re te be schrij ven
op ba sis van hun ei gen al ge me ne ken nis van de ap pa ra ten en
werk wij zen in een zie ken huis. Zon der dat ze daar per ong eluk

toe aang ezet wer den door de in ter vie wer maak ten twin tig van
deze drie ëntwintig deel ne mers een gro te fout in hun be schrij -
ving. De meest voor ko men de fout be stond uit de ver on der stel -
ling dat mond-op-mond be a de ming de stan daard met ho de is
om een pa ti ënt met een hart stil stand in het zie ken huis kunst -
ma tig te be a de men. In wer ke lijk heid wordt mond-op-mon ding
zel den toe ge past om een pa ti ënt in het zie ken huis zuur stof toe
te die nen om dat er an de re, ef fi ci ëntere met ho den van kunst ma -
ti ge be a de ming voor han den zijn.

Daar ko men nog an de re fou ten bij in de be schrij ving, zo als 
mis vat ting en (bij ver schil len de pa ti ënten) met be trek king tot
de ma nier waar op men er voor zorgt dat er ge noeg lucht door
de mond naar bin nen kan gaan tij dens de re a ni ma tie (“Ze ge -
brui ken daar hou ten ‘paddles’ voor, net een stok je van een ijs -
je, maar dan gro ter”), mis vat ting en over de hart mas sa ge (“een
klap op de rug van de pa ti ënt om het hart weer te la ten klop -
pen”, “de borst kas wordt ge o pend en men plaatst zijn han den
om het hart heen om het te mas se ren”, “een har de klap te gen
de zon ne vlecht om het hart weer op gang te breng en”, “de arts
die de pa ti ënt op zijn borst drukt, gaat zit ten op zijn dij streek
en duwt de pa ti ënt om hoog”), mis vat ting en over de fri bil la tie
[= stroom stoot op de borst]: (“men dient de pa ti ënt een elek tri -
sche schok toe via dra den die vast ge maakt wor den aan de
borst en aan de hart mo ni tor”, “men geeft de pa ti ënt een elek -
tri sche schok via een naald die door de borst in het hart ge sto -
ken wordt”), en mis vat ting en over de de fi bril la tor ‘paddles’
die ge bruikt wor den om de borst elek tri sche ener gie toe te die -
nen (“ze wor den vast ge maakt aan een lucht tank en onder druk
gezet”, “er zit een zuigvoetje aan de onderkant”, of “ze wor -
den nergens aan vastgemaakt”).

Drie van de vijf en twin tig pa ti ënten ga ven een be perk te be -
schrij ving van een re a ni ma tie-pro ce du re waar in geen dui de lij -
ke fou ten voor kwa men. Eén pa ti ënt was in staat om de defi -
bril la tor te be schrij ven die tij dens het in ter view in zijn ka mer
stond (“die machi ne daar”), maar had geen idee van de tech -
niek van uit wen di ge hart mas sa ge, kunst ma ti ge be a de ming, of
an de re re a ni ma tie-pro ce du res. Een an de re pa ti ënt had ge ke ken 
naar de re a ni ma tie van zijn va der op de spoed ei sen de hulp-
af de ling van een zie ken huis en her in ner de zich de vol gen de
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Car di o loog Michael Sa bom, zo als hij ver scheen in de
BDE-do cu men tai re “The Day I Died”



scène: een “dok ter druk te zijn borst [van zijn va der] naar be -
ne den, mid den op zijn borst, met zijn ene hand over de an de re, 
he le maal be zweet” en “er ging iets zijn arm [van zijn vader]
in, waarbij een verpleegkundige een of andere vloeistof in een
fles vasthield.”

De der de pa ti ënt had tij dens een vo ri ge op na me in het zie -
ken huis ge zien hoe zijn ka mer ge noot ge re a ni meerd werd op
de Inten si ve Care af de ling: “de arts druk te zijn borst naar be -
ne den, met  zijn ene hand over de an de re” en de de fi bril la tor
was een “gro te vier kan te machi ne met twee schijf vor mi ge
ding en met dra den erop”. Laatst ge noem de pa ti ënt was niet in
staat om te be schrij ven hoe die “twee schijf vor mi ge ding en”
ge bruikt wor den bij de pa ti ënt en maak te ook geen op mer kin-
gen over kunst-ma ti ge be a de ming of het ge bruik van naal den
of in jec ties... Twee pa ti ënten be weer den he le maal niets te
weten van de reanimatie-technieken. (Sabom, 1982, blz.
84-86).”

Aang ezien de er va ring met op na men in het zie ken huis van
pa ti ënten in de con tro le groep ver ge lijk baar was met de zie ken -
hui ser va ring van BDE-ers voor af gaand aan hun bij na-dood er -
va ring, bood dit on der zoek op de juis te ma nier in zicht in wat
de BDE-ers zich waar schijn lijk zou den heb ben voor ge steld
van een re a ni ma tie voord at zij die zelf ondergingen. (Sabom,
1982, blz. 268). 

Au gus ti ne (2007b, blz. 268) heeft ge steld “dat be ves ti ging
van de spe ci fie ke de tails die uniek wa ren voor de ei gen re a ni -
ma tie van de BDE-ers ont brak in het on der zoek van Sa bom”
(2007, blz. 268), op ba sis van het vol gen de ci taat van Michael
Potts:

“Als we niet be schik ken over de de tails van de re a ni ma tie
zo als die zijn vast ge legd in het me disch dos sier, waar uit de
spe ci fie ke de tails van de ge bruik te pro ce du res vaak wor den
weg ge la ten, is er geen ge schik te ma nier om het ver haal van
een pa ti ënt te con tro le ren om vast te stel len of het cor rect is of
niet... Als er ge val len be ston den van BDE’s waar in pa ti ënten
zich vi su e le in for ma tie her in ner den die ze al leen kon den heb -
ben ver gaard doord at ze zich daa dwer ke lijk bui ten hun licha -
men be von den, zo als bij de her in ne ring aan spe ci fie ke de tails
van de kle ding dat door het hart be wa kings team ge dra gen
werd, spe ci fie ke de tails van de re a ni ma tie zo als de volg or de
van de ge beur te nis sen, of bij zon der he den van de ka mer waar -
in de re a ni ma tie plaats vond die al leen op ge pikt kon den zijn
door er echt aan we zig te zijn, dan zou dit de bui ten licha me lij -
ke in ter pre ta tie van BDE’s ondersteunen... maar zulk be wijs-
ma te ri aal is er tot op heden niet.” (Potts, 2002, blz. 250-251).

Au gus ti ne voeg de hier ver vol gens aan toe: “Als er be wijs -
ma te ri aal be stond van het soort dat Potts schet ste, dan zou den
de data mijn kri tiek op on der zoe ken naar de cor rect heid van
waar ne ming en tij dens BDE’s te gen spre ken, maar zo als Potts
ook heeft op ge merkt moet er eerst maar eens zo iets gebeuren.” 
(2007b, blz. 269).

In een lang ge deel te van Re col lec ti ons of De ath ge ti teld
“Au to sco pic De scrip ti ons with Spe ci fic De tails” (Sa bom,
1982, blz. 87-115), heb ik vraag ge sprek ken op ge no men met
zes BDE-ers die zich spe ci fie ke vi su e le de tails her in ner den
van ge beur te nis sen tij dens hun bij na-dood er va ring, zo als dat
ze een zuur stof mas ker op krij gen, het klop pen op de borst, 
uit wen di ge hart mas sa ge, een in tu ba tie (het in breng en van een
buis in de lucht we gen voor kunst ma ti ge be a de ming), het aan -
breng en van ge lei den de gel op de paddles, het opla den van de -

fi bril la tor paddles, het plaat sen van de de fi bril la tor op de
borstkas van de pa ti ënt, het opla den van de de fi bril la tor machi -
ne, de be we ging van zie ken huis per so neel bij het bed van daan,
de be we ging van de wij zers op de de fi bril la tor machi ne ter wijl
deze op ge la den werd, de re ac tie van het lichaam op de de fi -
bril la tor, het in spui ten van in tra car di a le me di cij nen, het con -
tro le ren op de re ac tie van de pu pil len, de con tro le van de
hart slag door het voe len aan de hals slag ader, het in breng en
van een sub cla via-ka the ter (een slangetje in de ader onder het
sleutelbeen), en het afnemen van arteriële bloedgassen uit
zowel de lies- als de polsslagader.

Toen deze ver sla gen van BDE’s ver ge le ken wer den met
het me disch dos sier (dat veel van deze de tails spe ci fiek vast -
leg de), met de ge tui gen ver kla ring van der den, en met het door
het zie ken huis vast ge stel de re a ni ma tie pro to col, ble ken de in -
houd en volg or de van de de tails van de re a ni ma tie bij zon der
cor rect en spe ci fiek voor de ca sus in kwes tie te zijn. Bo ven -
dien was één pa ti ënt in staat de on ver wach te aank omst tij dens
zijn hart stil stand aan te ge ven van drie fa mi lie le den in een zie -
ken huis dat zich ver van hun woon plaats be vond. De juist heid
van het ver haal van deze man werd la ter be ves tigd in af zon -
der lij ke in ter-views met fa mi lie le den (Sa bom, 1982, blz. 111-
113). Geen van de fou ten van de con tro le groep werd ge maakt
door de BDE-ers. Ik heb dus wel ge ke ken of er een tra di ti o ne -
le ver kla ring van de juist heid van deze BDE-ver sla gen
bestond, maar dat werd niet bevestigd door de feiten (Sabom,
1982, blz. 113-115, 151-178).

Als de BDE met uit re ding echt een oog ge tui ge-ver slag is,
dan kun nen we een ana lo gie trek ken tus sen een oog ge tui ge
van een mis daad en de waar ne ming van een BDE-er van de 
ei gen re a ni ma tie. In bei de ge val len vangt de per soon in kwes -
tie on der ener ve ren de om stan dig he den een glimp op van een
on ver wach te en on be ken de si tu a tie waar bij vaak spra ke is van
een “wa pen” (een vuur wa pen of mes in het ge val van een mis -
daad; een drei gend uit ziend me disch in stru ment of procedure
in het geval van reanimatie). 

Cri mi no lo gisch on der zoek heeft aang etoond dat het ver trou -
wen dat een ge tui ge zelf heeft in zijn ver slag po si tief cor rel leert
met de juist heid van de de tails die hij zich kan her in ne ren
(Bothwell, Def fen bacher, en Brig ham, 1987). In mijn on der -
zoek was een groot ver trou wen (bij voor beeld: “het was ech ter
dan echt”, “hel der der dan nor maal zien”, “dit is geen ver beel -
ding”) po si tief ge cor re leerd aan een hoge mate van juist heid in
de ver sla gen van BDE’s met een uit tre ding. Dit, ver ge le ken met 
de ver sla gen van de con tro le groep waar in men ‘redelijk zeker’
was van de weer ga ve, waar bij er een po si tief ver band be stond
met de mate waar in de ver sla gen on juist wa ren.

Cri mi no lo gisch on der zoek heeft ook la ten zien dat de iden -
ti fi ca tie door een ge tui ge van de ge ne die de mis daad ge pleegd
heeft bij een line-up (op stel ling van verd ach ten) daalt van 56
naar 35 pro cent als er een wa pen bij be trok ken is ge weest. Het 
wa pen wordt in 91 pro cent van de ge val len cor rect ge -
ïdentificeerd. Deze af wij king hangt sa men met het ver schijn sel 
dat men zich con cen treert op het wa pen, aang ezien het wa pen
doord at het zo op val lend is de aan dacht af leidt van an de re
ding en (Kra mer, Buck hout en Eu ge nio, 1990). Bij mijn on der -
zoek had den de de tails bij BDE’s met een uit tre ding in hoge
mate te ma ken met op val len de za ken die de aan dacht af lei den
(net zo als bij ge tui gen ver kla ring en bij mis da den), en in bei de
ge val len wer den de ding en die de aan dacht af leid den cor rect
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be schre ven. Dit wil zeg gen dat de aard en in houd van ver sla -
gen van BDE’s met een uit tre ding lij ken op die van ech te ge -
tui gen ver kla ring en.3

Sa men vat tend kun nen we zeg gen dat deze re sul ta ten de
be we ring van de pa ti ënt on der steu nen dat er wer ke lijk een
ong ewo ne4 waar ne ming van ech te ge beur te nis sen (d.w.z. een
BDE met uit tre ding) had plaats ge von den.

Michael B. Sa bom, MD
100 Wing Mill Road
Atlan ta, GA 30350

* * *

Slo top mer king van de ver ta ler: Keith Au gus ti ne gaat
merk waar dig ge noeg niet spe ci fiek in op deze ing ezon den
re ac tie van Michael B. Sa bom, maar noemt deze op blz.
236 van het zelf de num mer van de Jour nal of Near-De ath
Stu dies wel een ‘uitstekende brief’
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Noten
1. Sabom gebruikt de term autoscopisch, wat hier duidt op een

uittredingservaring waarbij men zijn eigen lichaam waarneemt.
2. Vrije vertaling door Ti tus Rivas. De tekst werd door Pim van Lommel

gecontroleerd op correctheid van medische termen.
3. Opmerking Van Lommel:  Dit fenomeen kan ook de verklaring zijn

waarom bij een uittreding tijdens een reanimatie een verborgen teken
niet wordt waargenomen, omdat men zo onder de indruk is van de reani -
matieprocedure van het eigen levenloze lichaam dat ‘onbelangrijke’
voorwerpen niet worden gezien.

4. Michel Sabom bedoelt hier eigenlijk “paranormale”.
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