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Terug na bijna-doodervaring

door Johanneke Stolk
illustratie Nourdin Kouch

H
et was druk op straat in
Ayutthaya, de voormalige
hoofdstad van Siam, op de
dag van het ongeluk. Els Ko-
ning stond op het punt de
Thaise stad te verlaten om
weer door te reizen. Maar

eerst liep ze nog even met de eigenaresse
van haar bed and breakfast naar een geldau-
tomaat.
Opeens was er toen die harde knal. Voor-
dat ze wist wat er gebeurde, viel ze hard
achterover op de grond. Ze zag het bloed
uit haar been spuiten, riep om hulp. En ver-
loor het bewustzijn. „Alles om mij heen
werd rustig. Het voelde alsof ik in de he-
mel was. De geur, de kleuren het gevoel
van onvoorwaardelijke liefde… Alles was
heel zacht. Er bestond geen zwaartekracht
meer. Het voelde als een andere dimensie.
Ik was totaal niet bang.”
Wat de mensen op straat zagen: Els was in

haar linkerbovenbeen geraakt door een ko-
gel en had daarbij een slagaderlijke bloe-
ding opgelopen. Zij was het slachtoffer van
een jongen die met een geladen pistool in
zijn hand op de brommer voorbijreed. Hij
wilde daarmee verhaal halen na een ruzie.
Maar toen hij over een hobbel reed, ging
het wapen per ongeluk af.
Het was de eigenaresse van de bed and
breakfast en vooral haar dochter Jew die
daarna Els’ leven redden. De dochter bond
haar been af met een sjaal, hield een Tuk
Tuk aan en bracht de zwaargewonde Neder-
landse naar het plaatselijke ziekenhuis. On-
derweg sloeg zij Els telkens in het gezicht
om haar bij te brengen. Ze wist: zakt zij ver-
der weg, dan redt deze vrouw het niet met
zo veel bloedverlies.
In Jews armen kwam Els bij. „Ik rook op-
eens weer die typische geur van Thailand.
Toen besefte ik: ‘Ik ben dus niet in de he-
mel!’ Mijn oerinstinct kwam boven. Ik voel-
de heel sterk: dan moet ik overleven.”
Koning had een bijna-doodervaring (BDE,
zie kader) meegemaakt, stelde een psycho-

therapeut later vast. Maar dat idee had zij
al. „Het is een gevoel dat moeilijk uit te leg-
gen is, als je het niet zelf hebt meege-
maakt.”
Een BDE komt steeds vaker voor door de
medische vooruitgang en met name door
de steeds verder verbeterde reanimatietech-
nieken. In Nederland hebben waarschijn-
lijk rond de 600.000 mensen zo’n ervaring
gehad, schat cardioloog Pim van Lommel.
Maar vermoed wordt dat het er in werke-
lijkheid nog meer zijn. Veel mensen die
een bijna-doodervaring achter de rug heb-
ben, zwijgen er liever over omdat ze op-
lopen tegen onbegrip bij artsen en andere
gezondheidswerkers. Bijna-doodervarin-
gen kunnen behalve in noodsituaties als
hartstilstanden, (bijna)verdrinkingen en
overmatig bloedverlies ook voorkomen bij
onder meer extreme stress en drugsge-
bruik.
BDE komt in alle leeftijden en bevolkings-
groepen voor, vertelt Martine Nugteren
van stichting Merkawah, die sinds 1988
mensen adviseert en ondersteunt na een
BDE. „Wij organiseren onder andere twee
maal per jaar bijeenkomsten waar mensen
met een BDE elkaar kunnen ontmoeten. Je
merkt dat de sfeer der herkenning heel be-
langrijk is voor lotgenoten. Het is helaas
een onderwerp waar nog niet heel veel
over gesproken wordt. De omgeving vindt
het ook al snel eng. Dat er zo kritisch tegen
aan gekeken wordt, heeft waarschijnlijk
ook met de onbekendheid van het onder-
werp te maken.”

Ook Els Koning voelde zich na haar BDE
eenzaam en onbegrepen. „Je zit in een an-
dere dimensie, in een andere energie. Ik
wilde steeds terug naar dat gevoel van on-
voorwaardelijke liefde dat ik zo sterk ge-
voeld had tijdens mijn bijna-doodervaring.
De kloof met de realiteit van het hier en
nu was zó enorm groot…”
„Ik ben veel over dit onderwerp gaan le-
zen. Toen bijvoorbeeld het boek Eindeloos
bewustzijn van Pim van Lommel uitkwam,
heb ik het in één weekend uitgelezen. Veel
van wat hij in zijn boek schrijft, klopte
voor mij. Maar ik merk zelf ook dat het nog
een vrij omstreden onderwerp is.”
„Het klinkt achteraf gezien misschien gek,
maar zonder mijn bijna-doodervaring had
ik, denk ik, een aantal stappen niet durven
zetten. Ik heb inmiddels een bloeiende
praktijk als craniosacraal-therapeut, waar-
bij ik mensen help hun zelfherstellend ver-
mogen aan te spreken. Ik heb mijn ware,
wezenlijke zelf teruggevonden. En ben
door deze ervaring veel vollediger en inten-
ser gaan leven. Ik weet nu: wij zijn niet
voor niets op deze wereld.”
(Vanwege de privacy is de naam van Els Koning niet
haar echte naam.)

Mensen die denken een bijna-doodervaring te
hebben gehad, kunnen voor advies, vragen en
ondersteuning contact zoeken met stichting
Merkawah: www.merkawah.nl

reageren?
gezondheid@depersdienst.nl

W
ilt u het ge-
heim weten
om succes-
vol oud te
worden? U

redt het in ieder geval niet met
een mediterraan dieet, of een
leven lang zonder drank en ro-
ken! Nee, succesvol ouder wor-
den staat of valt met goed te-
gen je verlies kunnen. Dat is ge-

makkelijker gezegd dan gedaan.
Het lijkt kiezen tussen Lance
Armstrong en Joop Zoetemelk: je
wordt een sukkelige winnaar, of
een succesvolle verliezer. Maar er
is veel meer keus!
Verlies heb je immers in allerlei
soorten en maten, met even zove-
le reactiepatronen. Het loopt van
verlies van een portemonnee, via
balansverlies door een beroerte,

tot verlies van een dierbare. En
hoe ouder je wordt, hoe meer ver-
lies. Ermee omgaan varieert van
stampvoetend verzet tot zwijgen-
de berusting. Maar in essentie
kun je tegen het verlies aan het
werk gaan, of het proberen te ver-
werken. Beide kunnen passend
zijn en elkaar aanvullen.
Toen ik vorig jaar in de States
mijn portefeuille verloor, was de
keus simpel. Actie was geboden.
Daardoor vond ik hem tot mijn
grote opluchting terug in het res-
taurant waar we gegeten hadden.
Een slimme, vergeetachtige heer,
die ik op mijn polikliniek zag om-
dat hij steeds vaker zaken verloor,
knoopte er meteen een preventie-
ve actie aan vast. Hij liet zijn waar-
devolle spullen met elegante ket-
tinkjes in zijn broek- of jaszak
vastnaaien. Een gouden idee dat

ik niet wil verliezen voor later.
Het wordt veel lastiger bij verlies
van lichamelijke of geestelijke ge-
zondheid. De eerste vraag aan de
dokter is of er nog iets aan te
doen is. De tweede belangrijke
vraag is, of je er zelf actief tegen-
aan wilt. Leeftijd is daarbij niet be-
palend. Mijn 101-jarige patiënte
met een beroerte wilde nog graag
verder en werd goed geholpen
met een behandeling die de bloed-
prop oploste. Daarna trainde ze
zichzelf en kreeg de spierkracht
in haar rechterarm bijna geheel te-
rug. Zo gunstig loopt het echter
niet altijd en niet iedereen kan
dan goed omgaan met blijvend
verlies. IJdelheid zit nogal eens in
de weg, vooral bij dames, als ze
hun jeugdige gezicht verliezen.
Oudere mannen kunnen vaak
niet goed tegen krachts- en

machtsverlies. Ze kunnen dit
slechter, naarmate hun ego, en
daarmee doorgaans hun handteke-
ning, groter is.
Idealiter kun je onherstelbaar ver-
lies het beste compenseren door
een andere activiteit beter te ont-
wikkelen. Zoals bijvoorbeeld de
schilder Matisse, die op latere leef-
tijd collages ging knippen, toen
een beroerte zijn schilderhand uit-
schakelde. Soms is dat allemaal
een etappe te ver. Na een zelfde
beroerte kan iemand het ook op-
geven, omdat hij al te veel verlies
heeft geleden. Dat mag! Maar kies
zelf om als Armstrong, Zoete-
melk, Matisse, met de rode lan-
taarn of in de bezemwagen de fi-
nish halen.

Marcel Olde Rikkert is professor in de
geriatrie.

� Dat bijna-doodervaringen bestaan (BDE),
daar is geen discussie over. Maar over de
verklaring van deze ervaringen botst het
des te meer.

� Met name cardioloog Pim van Lommel en
neurobioloog Dick Swaab staan in deze dis-
cussie recht tegenover elkaar. Beiden zijn
vooraanstaande wetenschappers die ook
nog eens bestsellers hebben geschreven.

� Van Lommel maakte naam met zijn boek
‘Eindeloos bewustzijn’, waarvan er inmid-
dels meer dan 100.000 zijn verkocht. Hij
deed als hartspecialist onderzoek met 344
patiënten die een hartstilstand hadden ge-
had. Van deze groep bleken 62 mensen (18
procent) herinneringen te hebben aan het
moment dat hun hersenactiviteit was weg-
gevallen.

� De inhoud van die ervaringen verschilde,

maar een rode draad was dat zij vertelden
over een ruimte waar verleden, heden en
toekomst tegelijk aanwezig waren en waar
alles met elkaar samenhing. Ze kregen hel-
dere inzichten, zagen opeens verbanden die
ze nooit eerder zagen, begrepen alles. Posi-
tieve emoties voerden de boventoon. Velen
beseften dat zij dood waren, totdat ze merk-
ten, vaak tot hun spijt, dat ze terug moes-
ten naar hun lichaam.

� In latere, nieuwe interviews bleek dat de
bijna-doodervaringen het leven van deze
deelnemers aan het onderzoek vaak ingrij-
pend hadden veranderd. Hun angst voor de
dood was verdwenen en ze hechtten veel
minder waarde aan materiële zaken.

� Een BDE is een echte ‘inzichtervaring’ vol-
gens Van Lommel. Dat kan overigens ook
negatieve gevolgen hebben: sommigen ver-

vreemdden van hun partner en scheidden.
Van Lommel concludeerde uit zijn onder-
zoek dat bewustzijn onmogelijk een biologi-
sche basis kan hebben. Hoe kun je anders
verklaren dat er herinneringen worden vast-
gelegd op het moment dat het brein geen
enkele activiteit meer vertoont?

� Centraal in zijn boek staat de gedachte dat
het bewustzijn weleens buiten ons lichaam
zou kunnen bestaan, buiten tijd en plaats,
zonder einde of begin. De hersenen funge-
ren daarbij slechts als een soort ontvanger
van bewustzijn, niet altijd als de producent.
Net als je op een radio zenders kunt ontvan-
gen, die gewoon doorgaan als je het appa-
raat uit hebt staan.

� Veel mensen die een BDE hadden gehad,
reageerden enthousiast op het boek: einde-
lijk erkenning! Maar de reactie van Dick

Swaab was hard, zonder dat Van Lommel
daar overigens erg van onder de indruk
lijkt. In zijn eigen bestseller ‘Wij zijn ons
brein’, schreef Swaab: „De buitenissige theo-
rie van Van Lommel is totaal onwetenschap-
pelijk, terwijl er voor ieder aspect van de
BDE een goede verklaring is vanuit hersen-
onderzoek.”

� Swaab legt uit dat met name één plek in de
hersenen erg gevoelig is voor zuurstofte-
kort. Dat is de plek waar informatie van
spieren, het evenwichtszintuig en het zien
wordt samengevoegd. Werkt die niet meer,
dan krijg je het gevoel buiten je eigen
lichaam te zweven. „Alles bij elkaar”, besluit
Swaab, „is er geen enkele reden een BDE te
zien als bewijs voor waarnemen buiten de
hersenen om, of als bewijs iets te hebben
meegemaakt van een leven na de dood.”

GRIJS GEBIED

Mensen die het meemaken, omschrijven een bijna-doodervaring
als het ultieme gevoel van onvoorwaardelijke liefde en harmonie.
Maar de terugkeer in de realiteit kan confronterend zijn. Vaak lo-
pen mensen die zo’n ervaring hadden, op tegen onbegrip in hun
omgeving omdat het lastig is uit te leggen wat een BDE is.

Mensen met diabetes die zelf hun
glucosewaarde meten, moeten bij
voorkeur eerst hun handen wassen
voordat zij een druppel bloed uit
hun vinger opvangen voor de me-
ting. De eerste druppel bloed levert
vervolgens het beste meetresultaat
op. Is handen wassen niet mogelijk
en zijn de handen niet zichtbaar vuil,
dan levert de tweede druppel bloed
het beste meetresultaat op. Zijn de
handen zichtbaar vuil en is wassen
niet mogelijk, dan is een betrouwba-
re meting niet mogelijk, aldus Gro-
nings onderzoek.
http://bit.ly/10uqbBg

Lage rugpijn vaak goed te
behandelen met antibiotica
Bij bijna de helft (46 procent) van de
mensen met een rughernia is de be-

schadigde tussenwervelschijf geïnfec-
teerd met bacteriën. De zwelling die
hierdoor ontstaat is een belangrijke
oorzaak van de lage rugpijn die de
patiënt ervaart. Een behandeling
met antibiotica leidt bij een groot
deel van deze patiënten tot een ster-
ke afname van de rugpijn. Een hernia-
operatie is dan niet nodig.
http://bit.ly/YOWyno

Apparaatje voorspelt
epileptische aanval
Australische wetenschappers hebben
een apparaatje ontwikkeld dat in
staat is te voorspellen wanneer een
epileptische aanval gaat plaatsvin-

den. Het apparaat leert op grond
van de elektrische hersensignalen de
kans te berekenen dat bij die patiënt
een aanval optreedt. Het apparaat
geeft de hoogte van deze kans aan
via een gekleurd lampje (rood, wit,
blauw). Bij een test bij 8 patiënten
was het apparaat in staat in 60 tot
100 procent van de tijd een correcte
voorspelling van de aanvalskans te
geven. (http://bit.ly/ZBidou)

Voorschrijven astmamedicijnen
door huisarts laat te wensen
Huisartsen schrijven bij kinderen me-
dicijnen tegen astma
(inhalatieglucocorticosteroïden) vaak
te kort voor. Ook controleren ze te
weinig of de medicijnen effect heb-
ben. Dit blijkt uit een Nederlands on-
derzoek onder 19 huisartsen en 134
patiënten. Ook is vaak niet vastge-
steld of de luchtwegklachten wel te

wijten zijn aan astma. De onderzoe-
kers pleiten voor meer nascholing
voor huisartsen over astma.
http://bit.ly/12gyPBH

Meer calcium, minder
kans op nierstenen
Ofschoon nierstenen in veel gevallen
bestaan uit calciumzouten (met na-
me calciumoxalaat), is de kans op
het ontstaan van nierstenen juist klei-
ner als je via de voeding veel calcium
binnenkrijgt. Dat blijkt uit Ameri-
kaans onderzoek onder ruim
200.000 mensen. Daarbij maakt het
niet uit of de calcium afkomstig is
uit zuivel (melk, kaas, yoghurt) of uit
andere voedingsmiddelen of calcium-
pillen. Veel calcium vangt waarschijn-
lijk in de darm al het oxalaat weg
waardoor in de nier geen calciumoxa-
laat kan ontstaan.
(http://bit.ly/17ffpjq)

Succesvol verouderen

DE WETENSCHAP RUZIET: WAAR KOMEN BIJNA-DOODERVARINGEN VANDAAN?

Handen wassen voor
zelfcontrole glucose

� Een model van een menselijke
wervelkolom die onder andere
door fysiotherateuten wordt ge-
bruik bij uitleg. foto ANP

dg.nl/webwinkel Vragen? Bel 0900 - 2021352 (€0,45 p.g.)
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Bon 500 professionele vaatwastabletten
Hierbij bestel ik  x 500 professionele vaatwastabletten à € 34,99*

                                       *Exclusief € 4,95 verzendkosten

Bankrekening:

Handtekening:       

Ik machtig Buckaroo Payment
Services in opdracht van Wegener
Media éénmalig het verschuldigde 
bedrag te incasseren van:

Stuur deze bon in een envelop 
naar: Webwinkel, 
Postbus 1090,
5004 BB Tilburg.

Voornaam:    

Achternaam:    m v

Straat:       Nr:     

Plaats:                            Postcode:

Telefoon:    

E-Mail:    

500 professionele vaatwastabletten

€ 39,95
€ 29,95 Lezersprijs € 34,99

Meer dan 2 jaar een schone vaat!
Deze 3-laags vaatwastabletten (schoonmaak, glans en ontkalk) 
worden veelal gebruikt in het professionele cicuit.
De vaatwastabletten zijn ontwikkeld om de meest hardnekkige 
vlekken zo effi ciënt mogelijk te verwijderen en tegelijk uw vaat te 
beschermen. De 3-laags tabletten zorgen voor een extra glans in 
de vaat.

€ 69,99
€ 34,99

Leveringsomvang: 
500 vaatwastabletten.

WEBWINKEL

50% 
kwantum-
korting!

Marcel Olde Rikkert
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