
Enkele reacties op het stuk van Ger ald Woerlee
Ti tus Rivas

Ik maak graag van deze ge le gen heid ge bruik om te re a ge ren
op enk ele cen tra le ele men ten in de in ter pre ta tie van anest he si -
o loog Ge rald Woer lee van de ca sus van de man met het ge bit.

Ove ri gens vind ik dat Woer lee in zijn re ac tie blijkt geeft
van ka rak ter, aang ezien hij open lijk heeft er kend dat zijn eer -
de re weer ga ve van het ge val voor ba rig was en daar om bij ge -
steld dient te worden. 

De voornaamste punten
Nu dan wat op mer king en over de be lang rijk ste stel ling en en
in ter pre ta ties van Woer lee.
(1) – Woer lee stelt dat het on dui de lijk is hoe lang de man pre -
cies in het wei land lag. Bo ven dien is het niet dui de lijk of om -
stan ders al ge pro beerd had den om hem te re a ni me ren.
Com men taar: Dit is cor rect, maar het voegt m.i. niets we zen -
lijks toe. Waar het om gaat, is dat de pa ti ënt - hoe lang hij ook
in het wei land ge le gen had, en of voor bij gang ers hem nu al
had den pro be ren te re a ni me ren of niet –  hoe dan ook on vol -
doen de bloed cir cu la tie had om be wus te er va ring en te kun nen
on der gaan toen hij aank wam in het oude CWZ. Dat wil zeg -
gen dat hij vol gens de gang ba re neu ro psycho lo gi sche in zich -
ten geen enk ele vorm van be wust zijn kan heb ben ge had tot dat
hij vol doen de ge re a ni meerd was. 
(2) – Woer lee stelt dat de man voel de hoe TG zijn ge bits pro -
the se uit zijn mond haal de en hoor de dat hij het ge bit op een
schapje van de crash car plaat ste. Com men taar: Dit komt niet
over een met het ver haal van TG. De man voel de niet dat TG
zijn bo veng ebit uit zijn mond haal de en hij hoor de even min
hoe TG de ge bits pro the se op een schapje van de crash car
plaat ste. In plaats daar van nam hij dit vi su eel waar en wel in
een uit ge tre den toe stand van uit een punt bo ven in de ka mer.
Het eni ge wat de man naar ei gen zeg gen voel de en hoor de wa -
ren res pec tie ve lijk pijn on der de hart mas sa ge pomp en uit spra -
ken over al dan niet stop pen met de re a ni ma tie. Min stens zo
voor naam is het feit dat ik TG ex pli ciet ge vraagd heb of het
denk baar zou kun nen zijn dat de man met het ge bit al leen au -
di tie ve in druk ken van de crash car heeft ge had tij dens zijn er -
va ring. TG ant woord de mij: “Niet om het kar re tje te re con -
stru e ren. Je zou wel kun nen af lei den: “Daar staan fles sen,
want dat hoor je wel. Maar je kunt uit het ge ram mel niet af lei -
den van “Daar is een hou ten schapje en daar is mijn ge bit op
ge legd.” (Ri vas, 2008, blz. 19)
(3) – Woer lee be seft on vol doen de dat de pa ti ënt op het mo -
ment dat het bo veng ebit werd ver wij derd vol gens de gang ba re 
neu ro psycho lo gi sche in zich ten geen enk ele vorm van be wust -
zijn kan heb ben ge had, om dat er te wei nig bloed cir cu la tie was 
en daar mee ook te wei nig her se nac ti vi teit. In de woor den van
TG: “Nee, die heeft op dat mo ment, nou daar kan ik wel 100% 
ze ker van zijn, geen hart rit me, geen cir cu la tie en ik kan me
niet voor stel len dat er na die lange tijd ook nog vol doen de
zuur stof in zijn her se nen is om te kun nen lui ste ren, dan wel
kun nen zien, dan wel kun nen in ter pre te ren van wat hij waar -
neemt. Nee. “ (blz. 19)
(4) – Voorts stelt Woer lee dat de pa ti ënt het mis had “door te
denk en dat zijn ge bits pro the se in een lade werd ge legd.” Com -
men taar: Deze ver meen de mis ser her ken ik zelf niet uit mijn

ver slag, of het moet zijn dat Woer lee ab usie ve lijk ver wijst
naar com men taar bij een foto ont leend aan de BBC-do cu men -
tai re The Day I Died waar on der ver meld staat dat de daar in
ge bruik te re con struc tie niet klopt, om dat het ge bit niet in een
lade werd ge stopt (blz. 14). Het gaat dus om de re con struc tie
van de do cu men tai re, niet van de pa ti ënt zelf.
(5) – Ver vol gens be weert Woer lee dat de pa ti ënt TG (vi su eel)
kan heb ben waar ge no men ter wijl zijn ogen wer den openge -
maakt door TG. Com men taar: Zelfs als dit echt mo ge lijk was, 
wat niet over een stemt met TG’s be schrij ving (“Het wa ren le -
ven lo ze ogen, ogen die al leen maar recht om hoog kij ken”, blz. 
16), dan nog ver klaart dit het feit niet dat de pa ti ënt zich een
beeld van de ver pleeg kun di ge heeft ge vormd, ter wijl hij te
wei nig bloed cir cu la tie had.
(6) – Vol gens Woer lee had de man een uit tre ding ter wijl hij
pijn van de hart mas sa ge pomp voel de. Com men taar: Zo als
Woer lee dit for mu leert lijkt het erop dat hij denkt dat de uit tre -
ding toen pas op trad, ter wijl uit het ver slag zeer dui de lijk
wordt dat ook het ver wij de ren van de ge bits pro the se reeds in
uit ge tre den toe stand werd waar ge no men.
(7) – Alge me ner lijkt Woer lee het vol gen de niet vol doen de te
be sef fen. TG geeft aan dat het voe len van pijn on der de hart -
mas sa ge pomp mis schien nog ver klaar baar is van uit de in mid -
dels op ge wek te kunst ma ti ge klei ne cir cu la tie, maar dat dit
ze ker niet geldt voor de waar ne ming op het mo ment dat het
bo veng ebit uit de mond werd ge haald. TG zegt hier met name
over: “Dat [d.w.z. een vorm van be wust zijn] kan hij ge had
hebben na dat we een tijd aan het re a ni me ren zijn. Het mo ment 
van het uit de mond pak ken van het ge bit: op dat mo ment had
hij geen cir cu la tie en geen hart rit me, dus op dat mo ment kan
hij het niet ge zien heb ben. Toen moes ten we de re a ni ma tie
gaan starten.” (blz. 19)  Met an de re woor den, als de pijn on der 
de pomp ver klaar baar is, dan geldt dit nog he le maal niet voor
de waar ne ming van het uit ne men van het ge bit! Dat is en blijft 
de cen tra le ano ma lie bin nen deze casus.
(8) – Woer lee vindt het be lang rijk dat de pa ti ënt wel de aan -
we zig heid van de twee vrou we lij ke ver pleeg kun di gen kon
noemen, maar hen niet kon be schrij ven. Dit zou vol gens
Woer lee vreemd zijn, om dat de man dit wel zou moe ten kun -
nen tij dens een uit tre ding. Com men taar: Opnieuw lijkt Woer -
lee de des be tref fen de pas sa ge niet goed ge le zen te heb ben. TG 
stelt niet dat de man met het ge bit de twee vrou we lij ke ver -
pleeg kun di gen niet kon be schrij ven, maar slechts dat hij hun
ui ter lijk niet be schreef. Dat im pli ceert dus niets voor wat de
man al dan niet heeft waar ge no men van hun ui ter lijk. Bo ven -
dien is het erg merk waar dig dat ie mand die zelf de re a li teit van 
ech te uit tre ding en van het be wust zijn uit het fy sie ke lichaam
ver werpt, denkt te we ten hoe zo’n ech te uit tre ding pre cies zou
moeten wer ken! Sa men vat tend vrees ik dat de uit voe ri ge re ac -
tie van Ge rald Woer lee min der re le vant is dan hij denkt. Ik
zou het op prijs stel len als hij we der om zo ka rak ter vol is om
dit rui ter lijk toe te ge ven.
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