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Ad 1. Aanleiding tot het bouwstuk.
 Vanuit eenmaal opgedane esoterische kennis kende ik, hoewel betrekkelijk 

oppervlakkig, het proces alsmede de fasen die zich voordoen als iemand 
overlijd. Echter, die kennis is niet afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek, 
en dus vrij gemakkelijk door sceptici te verwijzen naar het rijk der fabelen ...

 Groot was mijn vreugde toen ik vernam dat er inmiddels een wetenschap-
pelijke studie is verschenen, die ingaat op de bijna-doodervaringen die vooral 
mensen met hartfalen hebben ondervonden, toen zij ,klaarblijkelijk, kort in het 
schemergebied tussen leven en dood verkeerden en erover konden vertellen 
nadat zij -door medisch ingrijpen- terugkeerden in hun lichaam.

 Geheel tegen de verwachting in, waren velen van diegenen die dit overkwam, 
juist helemaal niet blij om terug te keren in dit leven hier op aarde! Het 
kennelijke voortbestaan aan ‘die andere kant’, bleek voor de meesten juist veel 
mooier en aantrekkelijker. Maar daarop zijn ook wel uitzonderingen. Een klein 
gedeelte van de mensen met een bijna doodervaring had juist een uiterst 
duistere en angstige ervaring.

 Over het fenomeen bijna doodervaring is door de cardioloog Pim van Lommel,
toen werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem, een artikel gepubliceerd
in het toonaangevende Brits medische tijdschrift ‘The Lancet’ in 2001. Dit 
artikel werd wereldnieuws.

 Overigens, de redactie van dat tijdschrift stelt buitengewoon hoge eisen aan de 
bijdragen. Alles wordt vooraf uitgebreid getoetst en je moet ook wel wat 
voorstellen om als wetenschapper in dit tijdschrift te mogen publiceren.

 Van Lommels artikel werd omgezet in ook voor leken begrijpbare tekst in het 
boek: ‘Eindeloos Bewustzijn’ in 2007 waarvan er inmiddels al meer dan 
100.000 exemplaren zijn verkocht en het boek is in meerdere talen vertaald.
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Ad 2. Waar gaat het over?
 Mensen die kortstondig naar medisch inzicht ‘dood’ waren, konden als het 

ware worden ‘teruggehaald’ en rapporteerden over al datgene dat zij in die hele
korte periode  hebben meegemaakt en ervaren.

 In bijna alle medische opleidingen wordt ervan uitgegaan dat wanneer de 
hersenen 30 seconden geen zuurstof meer krijgen, deze zullen uitschakelen en 
men dan hersendood is. Een ECG laat dat ook zien. In zulk een staat, is er geen
bewustzijn meer mogelijk aangezien ons bewustzijn immers ‘in de hersenen 
zetelt’. Ook Pim van Lommel hing dit standpunt tot voor kort aan ...

 Iemand die dus door medisch ingrijpen als het ware ‘terug word gehaald’ uit 
zo’n, zij het korte, periode van ‘hersendood’ zou dus theoretisch, geen enkele 
ervaringen kunnen hebben aangezien de hersenen niet meer functioneerden, 
echter het tegengestelde bleek het geval. In weerwil van hun ‘hersendood’, 
hadden deze mensen veelal juist heel heldere ervaringen!

 Deze ervaringen laten zich grosso modo als volgt samenvatten:
◦ Bij een aantal mensen gaat het (in het ziekenhuis) mis.
◦ Als gevolg daarvan verlaat de ‘geest’ dan kennelijk het lichaam, want men 

rapporteert het gevoel te hebben dat men “zweeft”. Tegelijkertijd wordt 
alles wat er met hen gebeurt, bijvoorbeeld in de OK, heel helder en scherp 
waargenomen. Men hoort het medisch personeel zelfs over hen praten.

◦ Dan komt men in een duistere omgeving, een soort van tunnel, waar aan het
einde licht is. Men gaat er naar toe of wordt er naar toegetrokken.

◦ Dat licht blijkt bij aankomst een wonderschone omgeving te zijn vol liefde 
en warmte. Woorden schieten te kort om het exact te beschrijven.

◦ In die wereld bevinden zich vaak reeds overleden familieleden en 
kennissen. Soms wordt daar ook nog eens kortstondig mee gesproken.

◦ In veel gevallen wordt degene die dit overkomt meegedeeld, dat men hier 
niet blijven mag, en dat men ‘terug’ moet. Maar in sommige gevallen kreeg 
men de keuze voorgelegd: blijven of teruggaan, waarbij en passant wel even
fijntjes werd gewezen op de nog niet afgewerkte verplichtingen in het 
aardse leven.

◦ De terugkeer in het aardse lichaam blijkt letterlijk een uiterst pijnlijke 
ervaring, maar ook figuurlijk: de medici die je terug haalden waren apetrots,
terwijl de subjecten zelf daar eigenlijk verre van blij mee waren.

◦ Degenen die over deze ervaringen probeerden te praten met anderen, 
kwamen van een koude kermis thuis. Ze werden niet geloofd of beschimpt.

◦ Velen waren na deze ervaring veranderd: hun waarde hiërarchie verschoof: 
mensen kwamen nu op de eerste plaats en geld was van minder belang.
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◦ De angst voor de dood verdween bij bijna iedereen en sommigen werden 
helderziend of helderhorend.

 Pim van Lommel rafelt de gebeurtenissen uiteen en poogt verklaringen te 
zoeken via een methodisch/wetenschappelijk goed onderlegde wijze.

Ad. 3 Zoeken naar een verklaring
 In 2002 publiceerde dan de cardioloog Pim van Lommel de resultaten van zijn 

prospectieve, longitudinale studie naar de BDE. Prospectief: er werd een vast 
type patiënten geselecteerd: hartstilstand. Longitudinaal: de studie bestudeerde 
de subjecten voor een langere tijd achtereen. Dit onderzoek duurde acht jaar en
maakte gebruik van een controlegroep van patiënten die eveneens een 
hartstilstand kregen maar juist geen BDE hadden. 

 Van alle patiënten met een hartstilstand, rapporteerde 18% wel en 82% geen 
BDE. De mate van de BDE ervaring varieerde van intens tot minder intens.

 Een louter fysieke reden voor de BDE zou het zuurstoftekort kunnen zijn, maar
dan zouden veel méér mensen een BDE moeten hebben gehad, wat niet zo is.

 Andere factoren, zoals m/v, oud/jong, beroep, opleiding e.d. spelen geen rol.
 De medische wetenschap begint nu een probleem te krijgen. De aanname dat 

de hersenen ‘zetel zijn van het bewustzijn’, komt ernstig op de tocht te staan. 
Er blijkt immers ook zonder zuurstof in de hersenen nog steeds een bewustzijn 
te bestaan. Nota bene één dat helderder is dan de patiënten ooit hebben gehad!

 De grote vraag wordt dan natuurlijk: waar zetelt het bewustzijn dan als het niet 
in de hersenen zetelt, of eigenlijk nog wat preciezer: wat is dat bewustzijn nu 
eigenlijk?

 Binnen het bestek van een bouwstuk is zijn verklaring niet uit te leggen, want 
zijn redenering is uiterst complex. Ik raad iedereen aan die hier benieuwd naar 
is het boek hierop na te slaan. Maar ik waag hier wel een eenvoudige poging 
op mijn manier:
◦ Het bewustzijn wordt niet in de hersenen gecreëerd en zetelt daar ook niet!
◦ De hersenen hebben wel met het bewustzijn te maken, maar lijken eerder de

‘interface’ te zijn: datgene wat het bewustzijn met het lichaam verbind.
◦ Van Lommel schakelt de leer van de kwantumfysica in om een antwoord te 

geven op de vraag waar ons bewustzijn dan wel zetelt. 
◦ En wat blijkt nu:

1. als wij ons leven herinneren, de personen die wij al kenden en hebben 
ontmoet tijdens onze BDE, en het tevens zo is dat

2. die herinnering niet uit onze hersenen kan worden gehaald, want die zijn
immers toch ‘dood’,

3. dan, moet die herinnering dus van elders tot ons komen!
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◦ Van Lommel weet ook niet waar dat vandaan komt, maar het moet ergens 
zetelen anders zouden wij het immers kwijt zijn en dat blijkt dus niet het 
geval. Van Lommel gebruikt het begrip ‘non lokale ruimte’ uit de 
kwantumfysica, om dat ‘bewustzijn’ een plekje te geven.

◦ Met deze redenatie is trouwens nog een anders best wel lastig ‘probleempje’
op te lossen:  Met betrekking tot het proces van celvernieuwing kunnen wij 
ons afvragen: hoe het kan dat die cellen allemaal precies ‘weten’ hoe hun 
opvolger moet worden. Waar komt die kennis vandaan? Wij wisselen onze 
cellen ontelbare malen gedurende het leven en behoudens enkele 
‘ongelukjes’ gaat dat steeds goed. Van Lommel denkt dat ons DNA dat 
reguleert. Ons DNA zit dan wel in de celkern, maar hoe kan de nieuwe cel 
zijn informatie vandaan krijgen om precies te weten wat hij worden moet?

◦ Ook daarvan kunnen wij redeneren dat de daarvoor benodigde informatie 
zich dus ook in die ‘non lokale ruimte’ moet bevinden. i

◦ Als er dus informatie over een individuele mens, te vinden is in een non-
lokale ruimte en een eventuele hartstilstand en zelfs een hersendood, géén 
invloed op deze informatie heeft, dan mogen wij dus aannemen dat deze 
non-lokale ruimte, continuïteit bezit. En misschien nog wel een stapje 
verder dan dat: eindeloos bestaat!

◦ Voor diegenen die dit nu ‘te gek wordt’; wij zijn toch niet vergeten, dat de 
‘personen met een BDE, dus de ‘teruggekeerde personen’ hun overleden 
familieleden en kennissen hebben ontmoet waarmee zij konden communi-
ceren. En waar kwamen die dan vandaan? De redenering: hersendood 
betekent geen herinnering meer klopt dus niet. Het subject kon ze niet 
alleen herinneren er werd zelfs mee geïnteracteerd! Ook de vlieger van 
‘wishfull thinking’ door het subject gaat hier niet op. Ze waren zeker niet 
alleen aardig, maar zeker ook tamelijk hard voor datzelfde subject, dat vaak 
te verstaan krijgt ‘terug te moeten keren’!

◦ Als de informatie van één individu in de non-lokale ruimte voort bestaat, 
dan geldt dat dus ook voor alle andere individuen. Dat klopt ook want ons 
onderwerp-subject, kon ze terugvinden. Dat de informatie in deze non-
lokale ruimte eindeloos voortbestaat, kunnen we bevestigen omdat de 
individuen die erin voorkomen soms al langer geleden zijn overleden. Zij 
bestaan kennelijk zonder een daadwerkelijke tijdbegrenzing voort in die 
non-lokale ruimte.

◦ Hiermee zijn wij dan bij de titel van het boek van Pim van Lommel 
aangeland: “Eindeloos bewustzijn”.

◦ Voor diegene die denken de kwantumfysica nu de nek om te draaien als 
veroorzaker van deze, als idioot te klasseren redenering: er wacht U een 
zware taak! Einstein heeft het ook geprobeerd ...
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Ad. 4. Gerelateerd: orgaandonatie?
Dit onderwerp is volop in het nieuws sinds Pia Dijkstra van D66 het wetsvoorstel, 
vanwege een laat komende tegenstemmer, door de tweede kamer wist te loodsen. Op 
dinsdag 30 januari van dit jaar, debatteerde de eerste kamer over het voorstel. De 
stemming werd uitgesteld om de voorstellers in de gelegenheid te stellen met extra 
aanvullende informatie of waarborgen te komen. We weten nu dat de senaat de 
stemming over het voorstel opnieuw uitstelde, tot vandaag.

Wat weten wij nu over hersendood? Want dat is de toestand waarin een potentiële 
donor dus verkeert:

 We hebben net gezien dat dus vele mensen terugkeren uit een ‘hersendode’ 
situatie. Ik denk zo maar dat zij hun organen nog even liever niet hadden 
afgestaan …

 Wie bepaalt eigenlijk wie er hersendood is en dat die persoon geen kans meer 
heeft op een volledig bestaan en dus niet terug te halen is?

 Als je nu hersendood bent verklaard is de rest van je lijf dan ook ‘dood’?
 Ondanks voorschriften, zware testen voor de persoon, metingen en protocollen,

is nog steeds niet aangetoond dat hersendood definitief dood is en dat er geen 
bewustzijn meer aanwezig is bij de persoon.

 Wie garandeert dat mijn belang als donor, net zo zwaar wordt gewogen als dat 
van de ontvanger?

 Het schijnt zelfs zo te zijn dat bij het verwijderen van de organen uit het ‘dode’ 
lichaam, deze persoon (toch) wordt  verdoofd zoals dat bij een gewone operatie
zou gebeuren. Moet een dode worden verdoofd???

 Er schijnt zelfs sprake van te zijn dat, de persoon van wie een of meer organen 
worden verwijderd wordt vastgebonden om tegenspartelen te voorkomen!

 Aan de andere kant, bij mensen die een orgaan van een ander ontvingen zijn er 
bij die eigenschappen vertonen die de ontvanger zelf eerst niet had, maar 
kennelijk wel bij de donor hoorden.

 In de discussie kunnen wij verder hierop ingaan.

Ad. 5 De documentaire

Roll Film!

Ad. 6 Besluit, vragen en discussie
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Ad 7. Literatuur, l inks & noten

Literatuur
Eindeloos bewustzijn, Pim van Lommel Kampen (2007)

Links

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_van_Lommel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijna-doodervaring

http://www.bijnadoodervaring.nl/

www.meldpunthersendood.nl/

http://www.quantumuniverse.nl/verkennen

De skeptici:
https://skepsis.nl/bde/

Noten

i De kwantumfysica Dana Zohar veronderstelt in haar boek ‘Het Kwantum-Zelf, een biologische kwantumcoherentie 
als ordenend principe, waardoor er een soort van kwantum relatie tussen bewustzijn en lichaam te verklaren zou zijn. 
(Utrecht, 1990).
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