
Commentaar op Woerlee door A-verpleegkundige TG
Ik heb het ar ti kel van dok ter Woer lee gron dig ge le zen. 
Dui de lijk is dat Woer lee ge nu an ceerd ing aat op het ge beu ren
en dat hij veel li te ra tuur heeft ge raad pleegd om zijn ver sie van 
het ge beu ren te kun nen ver kla ren. 

Echter, het be lang rijk ste feit, na me lijk het ver wij de ren van 
het ge bit bij bin nenk omst in het zie ken huis vóór con ti nu e ring
van de door de am bu lan ce ver pleeg kun di ge ge star te re a ni ma -
tie, vond ze ker niét plaats op een mo ment dat er van enig be -
wust zijn spra ke ge weest kon zijn.

De heer B. werd bij bin nenk omst in het zie ken huis door
ons over ge no men van het am bu lan ce per so neel, in bed ge legd,
op z’n zij ge draaid om de hart mas sa ge pomp in po si tie te bren -
g en, weer te rug op de rug. Daar na wer den door mij zelf, aan
het hoofd ein de van het bed staan de, de voor be rei ding en ge -
trof fen om het be a de mings mas ker te in stal le ren waar bij dus
het des be tref fen de kunst ge bit in de mond werd aang etrof fen
en met een ver wij derd. Pas toen het mas ker op zijn plaats was
aang ebracht was, pas toen dus werd de hart mas sa ge pomp
aang ezet en de re a ni ma tie dus fei te lijk ge con ti nu eerd.

 Bij bin nenk omst op de af de ling: Licht stij ve wij de pu pil len,
te ke nen van ernstig zuur stof te kort in het brein, geen hart rit me
dat een pomp func tie in stand kon hou den, na me lijk ven t ri kel fi -
bril le ren. Het trans port van af bin nenk omst in het zie ken huis tot
het ar ri ve ren op de car di ac care nam ze ker meer dan 5 mi nu ten
in be slag waar in al lo pend met de bran card door de am bu lan ce -
ver pleeg kun di ge en de chauf feur géén hart mas sa ge plaats vond, 
slechts enk el ge tracht werd eni ge ven ti la tie in stand te hou den.
In het oude Ca ni si us Wil hel mi na zie ken huis was de af stand tus -
sen de EH, waar pa tien ten bin nen kwa men, en de car di ac care
erg groot en moest zelfs een lift ge no men wor den naar de der de
verd ie ping waar de car di ac care zich be vond. Er ging dus zeer
veel kost ba re tijd ver lo ren om de Car di ac Care Unit te be rei ken
en het con ti nu e ren van de re a ni ma tie te be werk stel li gen. Tus sen 
het over til len van de bran card naar het bed en het in stal le ren on -
der de mas sa ge pomp, het in stal le ren van het be a de mings mas ker 
en het daa dwer ke lijk star ten van de re a ni ma tie ver streek wel
eni ge tijd, ze ker meer dan één mi nuut. In die tijd vond er geen
re a ni ma tie plaats en was er dus geen cir cu la tie. Het ge bit werd,
en dit zeg ik met na druk, ver wij derd vóórdat de hart mas sa ge -
pomp zijn aan vang had ge no men. Onmo ge lijk dus dat de heer
B. toen al eni ge vorm van be wust zijn had om een en an der waar 
te kun nen ne men. Trou wens, bij het con sta te ren van wij de licht -
stij ve pu pil len is bij mijn we ten nog nooit ie mand bij be wust zijn 
ge weest.

Dat de heer B. tij dens de re a ni ma tie waar ne ming en heeft
kun nen doen om dat ik zijn ogen open de lijkt me zeer ver ge -
zocht. Bij het con tro le ren van de pu pil re flex en pu pil groot te
bleek tel kens dat de wij de niet op licht re a ge ren de pu pil len
nog aanwezig waren.

De be schrij ving door de heer B. van uit een hoek links bo -
ven in de re a ni ma tie ka mer kan on mo ge lijk ge daan zijn door-
dat tij dens het ope nen van de oog le den, door mij zelf ter con -
tro le, de heer B. waar ne ming en van de ruim te zou heb ben
kun nen doen. De de tails die hij be schreef kun nen al leen be -
schre ven zijn als hij daa dwer ke lijk een uit tre ding ge had heeft
en zich zelf en ons van het re a ni ma tie team be zig zag van uit
een ge heel andere positie dan het bed waarin hij lag.

Ver der, toen de heer B. ui tein de lijk hart rit me kreeg en naar de
IC werd ver voerd, was hij niet “ogen schijn lijk be wus te loos”
maar daa dwer ke lijk be wus te loos. Het weer te rug heb ben van
hart rit me na een zeer lang du ri ge re a ni ma tie wil na tuur lijk niet
zeg gen dat een pa tient dan ook weer bij be wust zijn is.

Afhank elijk van de pe ri o de van zuur stof te kort in het brein
kan er tij de lijk of blij vend her sen let sel zijn ont staan het geen
pas na lang ere tijd blijkt.

Ik be grijp dat de heer Woe lee, als arts zijn de, het hele ge -
beu ren wil kun nen ver kla ren aan de hand van ge daan on der -
zoek, be schre ven en be we zen si tu a ties en on der zoe ken uit het
ver le den bij der ge lij ke ver ge lijk ba re ge beur te nis sen. Maar mo -
ge lijk gaat hij voor bij aan het feit dat ook anno 2008 nog
steeds door de me di sche we reld niet al les ver klaard en we ten -
schap pe lijk be we zen kan wor den, maar dat zulks na tuur lijk
niet weg neemt dat het ge beu ren dan wel plaats kan heb ben
ge von den. We ten schap pers zijn er na tuur lijk voor al op ge richt
om bewijzen te vinden voor situaties die zich voordoen.

Ik denk dat de ken nis van het brein en al les wat zich daar in 
af speelt, ze ker tij dens een si tu a tie van re a ni me ren en zuur stof -
te kort, nog on vol doen de is om te kun nen ver kla ren waar om
uit zon der lij ke be le ve nis sen van patienten plaatsvinden.

Mijn des tijds ver tel de ver haal IS wat het IS, niets meer en
niets min der. Ver kla ring en voor het geen de heer B. mee maak -
te en mij la ter ver tel de heb ik ook niet.

Voor me di ci is het blijk baar on ver teer baar en dus ook niet
waar als er ding en ge beu ren die zij zelf niet kun nen ver kla ren
op we ten schap pe lij ke gronden.

Mis schien ook maar ge luk kig, dan blijft er al tijd nog iets
over om je verd er in te verd ie pen en on der zoek naar te doen.

Soms moet je je er bij kun nen neer leg gen dat niet al les wat 
er ge beurt in deze we reld te ver kla ren of we ten schap pe lijk te
be wij zen is.

Het be lang rijk ste wat ik uit dit hele ge beu ren voor de rest
van m’n le ven heb mee ge no men is dat ik er in mijn werk al tijd
op be dacht ben dat in ge val van be wus te loos heid, co ma teus
zijn, ge se deerd zijn (in slaap m.b.v. me di ca tie), nar co se, ik re ke -
ning pro beer te hou den met het feit dat een pa tient, on danks dat
wij als hulp ver le ners denk en van niet, toch ding en om hem heen 
zou kun nen er va ren, voe len, ho ren. En dat er dus gro te voor -
zich tig heid ge bo den is bij het geen wij bij een der ge lij ke pa tient
ui ten en doen. Er niet van uit gaan de dat een pa tient die be wus te -
loos/co ma teus/kli nisch dood/on der nar co se/ of ge se deerd is,
geen waar ne ming en in wel ke vorm dan ook kan doen. En nog -
maals... niet al les in ons le ven is ver klaar baar en we ten schap pe -
lijk te on der bou wen en te be wij zen en daar zul len we ons ook
soms bij neer moe ten kun nen leg gen. Ze ker voor we ten schap -
pers een moei lijk te ac cep te ren feit.

Van groot be lang voor mij is dat het niet een wel les/nie tes
spel le tje gaat wor den waar bij ver schil len de par tij en el kaar
trach ten te over tui gen van hun ge lijk. Mer ka wah even als dok-
ter Woer lee heb ben ie der op hun ei gen ma nier ge tracht het
ver haal te onderzoeken en al leen al het feit dat er door ve len
on der zoek is ge daan n.a.v. dit ver haal, is voor mij zelf vol -
doen de en geeft aan dat ik in ie der ge val se rieus ben ge no men
bij het naar bui ten breng en van deze voor mij destijds heel
ing rij pen de ge beur te nis. —  TG||
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