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Het boek Eindeloos Bewustzijn van cardioloog Pim van 

Lommel, dat handelt over het bijzondere fenomeen bij-

na-doodervaringen, heeft nogal wat, vaak felle, reacties 

losgemaakt in de (medisch-)wetenschappelijke wereld. 

Sceptische reacties konden niet uitblijven…

Rudolf H. Smit

Bewustzijn – bijproduct van het brein?

Recent in deze zijn de boeken van de neuro(bio)logen 
Dick Swaab en Kevin Nelson. Beiden erkennen daarin 
volmondig het bestaan van bijna-doodervaringen, maar 
wijzen een dualistisch verklaringsmodel, zoals Van 
Lommel en anderen dat voorstaan, categorisch af. Want, 
om met Swaab te spreken, “100 miljard hersencellen 
produceren de geest zoals de nieren urine…” Swaab zegt 
eigenlijk: de geest – of noem het bewustzijn – is slechts 
een ‘epifenomeen’ oftewel ‘bijproduct’ van het brein, in 
zijn ogen een gewoon orgaan, net als de nieren, de lon-
gen, de lever, etc. 
En daar valt wel wat voor te zeggen. Immers, 99% van 
de neurowetenschappelijke bevindingen wijst erop dat 
de hersenen een allesbepalende rol spelen in ons func-
tioneren. Allerlei aspecten van het bewustzijn zijn direct 
geassocieerd aan allerlei aspecten van de hersenen. 
Kijk naar de gevolgen van hersenschade. Is er schade 
aan een bepaald deel van van het brein, dan vinden we 
zonder meer de corresponderende uitval van functiona-
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liteit. Bijvoorbeeld bij ‘neglect’-patiënten. Of patiënten 
die geen gezichten kunnen herkennen, enzovoort. En 
laten we het maar niet hebben over de gevolgen van her-
sentumoren. Dus ligt het voor de hand om te zeggen dat 
ook bijna-doodervaringen niet meer kunnen zijn dan een 
‘grap’ van het brein.
Toch heeft het er de schijn van dat dit niet de volledige 
waarheid is. Want waar Swaab en ook Nelson in hun 
boeken helemaal niet op ingaan, zijn twee fenomenen 
die misschien wel merkwaardiger zijn dan de bijna-dood-
ervaring: (1) nagenoeg breinloze maar toch (soms zelfs 
zeer) intelligente mensen, en (2) terminale luciditeit. Het 
eerste fenomeen kent men sinds het begin van de jaren 
’80 van de vorige eeuw, en het tweede fenomeen is pas 
sinds kort bekender geworden.

‘Heb je echt je hersenen nodig?’
Niet velen zullen hebben gehoord van een artikel dat in 
1980 verscheen in Science, een zeer gerespecteerd Brits 
wetenschappelijk tijdschrift, dat de provocerende titel 
had: ‘Is your brain really necessary?’ Provocerend, want 
zoals neuroloog John Lorber verklaarde, gebruikte hij die 
titel slechts om de aandacht te krijgen die hij wenste. 
Het uiteindelijke artikel verscheen in 1983 in een Duits 
medisch boek, en het betrof een zeer merkwaardig fe-
nomeen: namelijk mensen die bijna geen brein hebben, 
maar desondanks gezond zijn, en over een normale of 
zelfs hoge intelligentie beschikken evenals normaal so-
ciaal gedrag. 
Lorber onderzocht 600 mensen die getroffen waren door 
‘hydrocefalie’, beter bekend als ‘waterhoofd’. Bij dit 
soort patiënten zit in hun (te grote) schedel vocht waar 
hersenen zich zouden moeten bevinden. Het lijkt dan 
vanzelfsprekend dat deze mensen nauwelijks of geen 
intelligentie hebben. Dat blijkt ook zo te zijn, maar toch 
was er onder deze 600 een tiental met een IQ van 100 of 
meer! 
Lorber vertelde over een student wiskunde, genaamd 
Roger, die een globaal IQ van 126 had, en een verbaal 
IQ van 143. Maar toch was de schedel van deze briljante 
student voor ongeveer 95% gevuld met vocht. Wat er 
van het brein over was, lag als een laagje, hier en daar 
slechts 1 tot 2 mm dik, ‘geplakt’ tegen de binnenkant van 
de schedel. Wat rekenwerk leidde tot een hoeveelheid 

hersenweefsel van 100-150 gram, tegen een normaal 
mannelijk brein van ongeveer 1500 gram. Onnodig te 
zeggen dat dit ingaat tegen alles wat de neuroweten-
schappen ons vertellen.
En toch was het waar: in de jaren ’90 was op tv een 
documentaire te zien waarin deze briljante, maar nage-
noeg breinloze Roger optrad. Een normaal ogende man, 
inmiddels ergens in de dertig, met normaal gedrag. Men 
toonde een fMRI-scan van zijn schedel naast die van een 
‘normale’ schedel. De laatste toonde een herkenbare 
doorsnede van een brein, met de bekende oranje en 
groene plekjes van delen waarin sprake was van activi-
teit. De breinscan van Roger daarentegen toonde hoofd-
zakelijk vocht – aan de binnenkant was een dun laagje 
hersenweefsel te zien. Weliswaar toonde ook dat oranje 
en groene vlekjes, dus activiteit. Ik heb helaas vergeefs 
gezocht op het internet naar de betreffende scans. 
Omdat blijkbaar niemand wist hoe om te gaan met deze 
enorme afwijking van wat bekend is, werd dit genegeerd. 
Aan het einde van zijn leven (in 1994) klaagde John 
Lorber dan ook terecht dat niemand iets had gedaan met 
zijn bevindingen.

Wat vindt Swaab daarvan?
Zegt Swaab in zijn Wij zijn ons Brein ook iets over casus-
sen zoals deze? Hydrocefalie haalt hij wel eventjes kort 
aan (maar men moet naarstig zoeken, want er is geen 
indexvermelding) en John Lorbers bevindingen helemaal 
niet. Net alsof het door Lorber gevonden fenomeen 
niet bestaat. Het komt echter vaker voor dan men zou 
denken: zo’n twee jaar geleden gaf ik een lezing over de 
bijna-doodervaring, waarbij ik ook de bovengenoemde 
casus besprak. Een gepensioneerd neuroloog stond 
op en vertelde dat één van zijn patiënten ook vrijwel 
breinloos was, maar toch beschikte over een normale 
intelligentie, getrouwd was, en kinderen had. Naar eigen 
zeggen kon hij dat onmogelijk verklaren.
Ook komen er steeds meer casussen naar buiten die 
dit fenomeen – het kunnen leven met een onvolledig 
of bijna geen brein – bevestigen. Enkele voorbeelden: 
onlangs konden we in de krant lezen over een jongetje 
dat ondanks volledige afwezigheid van het cerebellum 
(kleine hersenen, essentieel voor basisfuncties zoals 
ademen, bewegen, enz.) vrijwel normaal functioneert. 
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(‘Boy Without a Cerebellum Baffles Doctors’, Feb 12 2011, 
Huffington Post.) 
Vrij vaak ook lezen we over mensen die een hersenhelft 
missen en toch goed hun weg door het leven weten te 
vinden. En wat te zeggen van een 35-jarige man in New 
York, die in 1970 werkte als huismeester en geliefd was 
in zijn buurt. Hij overleed onverwacht en uit de autopsie 
bleek dat hij nagenoeg geen hersenen had.
Het waarom van het liever uit de weg gaan van dit feno-
meen ligt voor de hand: het gaat in tegen de geaccep-
teerde kennis over het brein en dan heeft men kennelijk 
de neiging er niets mee te willen doen. Het accepteren 
van deze anomalie (i.e. een afwijking van een regel of 
wetmatigheid) betekent immers ook dat het idee ‘brein = 
bewustzijn’ grondig herzien moet worden.
Tegenwoordig echter wordt er wel weer onderzoek naar 
gedaan, zoals blijkt als men gaat grasduinen in PubMed 
[online database met medisch-wetenschappelijke artike-
len, red.]. Maar voor zover ik het heb kunnen nagaan, is 
er nog steeds geen bevredigend antwoord gekomen op 
de vraag hoe in vredesnaam zulke breinlozen zo goed 
kunnen functioneren. Het blijft bij veronderstellingen. 
Met ‘neuroplasticiteit’ (i.e. zich herstellende en aanpas-
sende hersenen) komt men er niet. Wellicht dat neuro-
plasticiteit opgaat voor minder spectaculaire hydrocefa-
liecasussen en hersenbeschadigden, maar daarmee nog 
niet voor mensen waarvan de hoeveelheid breinweefsel 
wel heel erg gering is.

…onlangs konden we in de 

krant lezen over een jongetje 

dat ondanks volledige afwezig-

heid van het cerebellum vrijwel 

normaal functioneert…

Terminale Helderheid
Het tweede fenomeen, ‘terminale luciditeit (helderheid)’, 
is ook nauwelijks bekend, want het betreft een zeldzaam 
en mogelijk niet altijd herkend verschijnsel dat voorkomt 
bij mensen die óf vergaand lijden aan dementie (zoals 
Alzheimer), óf lijden aan een andere zware hersenziekte. 
Het betreft dan een onverklaarbare helderheid van geest 
gedurende de laatste dagen of uren vlak voor hun over-
lijden, en dat terwijl in het geval van totale dementie 
hun hersenen ongeneeslijk beschadigd blijken. Maar 
wonderlijk genoeg zijn ze, tot grote verbazing van betrok-
kenen, weer even geheel normaal, beschikken daarbij 
over een volledig geheugen en cognitieve functies, weten 
hun naam weer en herkennen hun kinderen, en ze re-
gelen nog het nodige met de aanwezige familie over de 
aanstaande uitvaart en de erfenis. Daarna sterven ze in 
alle vrede. 
Hetzelfde kan gebeuren bij mensen die lijden aan onge-
neeslijke hersenziekten. Ik geef één voorbeeld zoals dat, 
als één van de vele tientallen casussen die waren ver-
zameld, werd gepubliceerd in The Journal of Near-Death 
Studies.
G.W.Surya (1921) verhaalt een verslag dat hem was 
verschaft door een vriend, die een broer had die al veel 
jaren in een inrichting woonde vanwege een ernstige 
geestesziekte. Op een dag ontving Surya’s vriend een 
telegram van de directeur van de inrichting waarin die 
vroeg te komen omdat zijn broer hem wilde spreken. Hij 
ging onmiddellijk naar zijn broer en was verbaasd hem 
aan treffen in een perfect normale staat. Toen hij weer 
wegging vertelde de directeur hem dat deze mentale 
helderheid van de broer een zeker teken was van een 
naderende dood – kennelijk had die directeur al meer 
van deze casussen voorhanden gehad. En inderdaad, 
de patiënt stierf kort daarna. Toen een autopsie werd 
uitgevoerd, die door de vriend van Surya mocht worden 
bijgewoond, bleek dat het brein van zijn broer volkomen 
veretterd was [suppurated, zoals dat in het rapport staat 
– R.H.S.] en dat deze situatie al een lange tijd het geval 
moet zijn geweest. Surya vraagt zich af: “hoe kan een 
hersenziek mens zo intelligent denken gedurende de 
laatste dagen van zijn leven?”
Dit is veelzeggend. Dat in de literatuur terminale luci-
diteit niet algemeen bekend is, kan zijn doordat het 
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verschijnsel meestal wordt genegeerd door doktoren en 
verzorgers, omdat het in eerste instantie onverklaarbaar 
lijkt. Toch is men er in verpleeghuizen wel mee bekend, 
zoals onlangs weer bleek toen een vriend van mij ver-
telde dat zijn zwaar demente moeder plotseling helder 
werd. Haar verzorgenden zagen dit als een teken dat 
ze spoedig zou sterven, en dat gebeurde ook de dag 
daarna.

Bijna-doodervaringen
Tenslotte nog kort iets over het verschijnsel bijna-
doodervaring. Dit is net zo’n anomaal fenomeen als de 
twee voorgaande. Een goede, allesomvattende verklaring 
bestaat er niet voor, wat Swaab, Nelson en andere critici 
van Van Lommel c.s. ook beweren. Het strekt tot eer van 
Nelson dat die het verschijnsel goed bestudeert en ook 
met veel empathie omgaat met bijna-doodervaarders. 
Dit in tegenstelling tot Swaab die het allemaal maar 
pseudo-wetenschappelijke flauwekul vindt en nauwe-
lijks de moeite heeft genomen er grondig kennis van 
te nemen – zo was hij niet eens op de hoogte van het 
inmiddels al dertig jaar bestaande Amerikaanse ‘peer 
reviewed’ Journal of Near-Death Studies. Voor meer over 
de bijna-doodervaring, zie Van Lommels boek Eindeloos 
Bewustzijn en in de Engelse taal zijn er twee aanraders: 
The Handbook of Near-Death Experiences en Irreducible 
Mind.

Conclusie
Op grond van weliswaar zeldzame maar krachtige casus-
sen van intelligente, sociale maar nagenoeg breinloze 
mensen, en op grond van het zeldzame maar evenzo bij-
zondere fenomeen terminale luciditeit en van de relatief 
vaak voorkomende bijna-doodervaringen, lijkt het gepast 
om harde vraagtekens te plaatsen bij de thans heer-
sende opvatting dat het bewustzijn ‘slechts’ een product 
van het brein zou zijn. Integendeel, genoemde fenome-
nen zouden er juist op kunnen wijzen dat het bewustzijn 
een zelfstandige entiteit is die normaliter gebruikmaakt 
van het brein, maar in afwezigheid van een gezond brein 
heel soms andere wegen zoekt – en vindt! – om zich te 
uiten. In elk geval is de conclusie gerechtvaardigd dat 
bewustzijn en brein een heel wat ingewikkelder eenheid 

vormen dan door velen wordt aangenomen. Het dua-
lisme van René Descartes lijkt terug van weggeweest. n

 Over de auteur: Rudolf Smit is coördinator Wetenschapsgroep 

Stichting Merkawah/IANDS the Netherlands (IANDS: International 

Association for Near-Death Studies) en hoofdredacteur van 

Terugkeer, het kwartaaltijdschrift van Merkawah.

Literatuur
•	 Holden	J,	Greyson	B,	James	D	(2009).	The Handbook of Near-Death 

Experiences, – Thirty years of Investigation. Praeger Publishers, 

Santa Barbara.

•	 Kelly	&	Kelly	et	al.	(2007).	Irreducible Mind – toward a psychology 

of the 21st century.	Rowman	&	Littlefield	publishers,	Lanham.

•	 Lewin,	R	(1980)	Is	Your	Brain	Really	Necessary?	Science. Volume 

210, pp 1232-1234.

•	 Lorber	J,	1983.	Is	your	Brain	Really	Necessary?	In:	D	Voth	

(Ed), Hydrocephalus in frühen Kindesalter: Fortschritte der 

Grundlagenforschung, Diagnostik und Therapie. Stuttgart, 

Germany, Enke Verlag.

•	 Nahm,	M,	&	Greyson,	B	(2009).	Terminal	Lucidity	in	Patients	with	

Chronic Schizophrenia and Dementia: A Survey of the Literature. 

The Journal of Nervous and Mental Disease. 197, 12, pp 942-944.

•	 Nahm	M	(2012).	Wenn die Dunkelheit ein Ende findet: Terminale 

Geistesklarheit und andere ungewöhnliche Phänomene in 

Todesnähe. Crotona Verlag.

•	 Nelson,	K	(2011).	De goddelijke hersenstam: een neuroloog ver-

klaart bijna-doodervaringen. Ten Have.

•	 Lommel,	P	van	(2007).	Eindeloos Bewustzijn. Ten Have.

•	 Nahm,	M	(2209).	Terminal	Lucidity	in	People	with	Mental	Illness	

and Other Mental Disability: An overview and Implications for 

Possibly Explanatory Models. Journal of Near-Death Studies. Vol 28, 

No 2, pp 87-106.

•	 Swaab,	D	(2010).	Wij zijn ons Brein – van baarmoeder tot 

Alzheimer. Contact.

•	 Nahm,	M,	et	al.	(2011).	Terminal	lucidity:	A	review	and	a	case	col-

lection. Archives of Gerontology and Geriatrics, available online.

•	 Voor	veel	meer	over	neuroloog	John	Lorber,	zijn	werk	en	de	kritiek	

daarop, bezoek: www.flatrock.org.nz/topics/science

 /is_the_brain_really_necessary.htm

 Door de bank genomen komt Lorber er goed van af. De kritiek raakt 

namelijk kant noch wal.



Bovendien weten we uit het verleden en van ons omrin-
gende landen dat de uittreding meer voorkomt dan men 
op het eerste gezicht zou denken. Dit zijn verschillende 
redenen om via een aselecte steekproef, uitgevoerd door 
Tangram te Zeist, de uittreding nader te bezien in de 
Nederlandse situatie anno 2012.

Voorbeeld van een uittredingservaring
“…Op het ogenblik dat ik mijn hoofd op het kussen 
neerlegde, kreeg ik een gevoel alsof alle voorwerpen om 
mij heen ronddraaiden. Ik voelde een soort verdoving en 
plotseling merkte ik dat ik naar het midden van de kamer 
was overgebracht. Verbaasd over deze verplaatsing, keek 
ik om mij heen en mijn verwondering werd steeds groter. 
Ik zag mijzelf op de divan uitgestrekt […]. Mijn eerste 

In een uittreding of buitenlichamelijke ervaring heeft 

iemand het gevoel dat zijn of haar bewustzijn zich buiten 

het fysieke lichaam bevindt. Wat mensen rapporteren, 

is dat ze als het ware niet meer door hun fysieke ogen 

kijken, maar de omgeving waarnemen vanuit een andere 

plaats dan waar hun fysieke lichaam zich bevindt. Een 

ander aspect is dat deze ervaring zo’n grote indruk kan 

maken dat mensen als gevolg daarvan hun levensbe-

schouwing veranderen, aanpassen en/of verdiepen…

Hans Gerding & Elpine de Boer

Ervaringen van uittreden

gedachte was dat ik ongetwijfeld ingeslapen was, en 
dat hetgeen ik ondervond het resultaat van een droom 
was. Maar toch moest ik mijzelf bekennen dat ik nooit 
iets dergelijks had ondervonden, iets wat zó geheel en 
al werkelijkheid scheen. Ik kreeg de indruk dat ik nooit 
zoiets reëels doorleefd had en nadat ik mij er toen reken-
schap van gaf dat het geen droom kon zijn, dacht ik dat 
ik gestorven was. Ik herinnerde mij gehoord te hebben 
dat er geesten waren, en dacht nu zelf een geest gewor-
den te zijn…” (Teunissen 1971, p. 59-61).
In dit voorbeeld komen verschillende aspecten van de 
buitenlichamelijke ervaring bij elkaar. De man die deze 
uittreding meldt, heeft (1) de ervaring dat hij zich buiten 
zijn fysieke lichaam bevindt en vanuit die positie deson-
danks kan waarnemen, dat (2) deze ervaring een speci-
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ale (subjectieve) kwaliteit heeft die hem doet besluiten 
dat hij niet droomt, maar (3) denkt dat hij een geest 
geworden is en dus misschien wel gestorven is.
De ervaring van deze man wordt ‘uittreding’ genoemd of 
ook wel ‘buitenlichamelijke ervaring’ (BLE). In dit artikel 
gaat het niet over de vraag of in een BLE het bewustzijn 
werkelijk buiten het lichaam is. Het gaat om de BLE als 
gerapporteerde ervaring in onze samenleving en in het 
verlengde daarvan gaat het om de vraag wat die ervaring 
voor mensen betekent.

Steekproef Nederlandse bevolking
Aan 3003 mensen is de vraag voorgelegd of zij iemand 
kennen die een BLE heeft gehad. De vraag daarna was of 
de ondervraagde zelf een BLE heeft gehad.
Een op de zeven mensen in Nederland (14%) rapporteert 
wel eens een BLE te hebben gehad. Dus hebben van de 
zeventig mensen in een treinwagon, er gemiddeld tien 
een BLE gehad. Op grond daarvan kan gezegd worden 
dat de BLE in sociologische zin een normale ervaring 
is die kennelijk een plaats heeft in een heel scala van 
mogelijke ervaringen die in onze cultuur voorkomen. De 
meeste ervaarders hadden slechts een keer in hun leven 
een BLE (57%) en een derde (33%) twee tot vijf keer.

Uitwerking van een BLE
In het voorbeeld hierboven staat dat de man die deze 
BLE rapporteert, denkt dat hij misschien gestorven is, 
terwijl hij in zijn eigen ogen overduidelijk niet ‘weg’ is 
maar nog steeds bestaat. Hier komt een aspect van de 
BLE naar voren dat door de ervaarder in verband wordt 
gebracht met een voortbestaan na de dood. Kennelijk 
kan een BLE zo’n diepe indruk maken. Wij hebben daar-
om enkele vragen gesteld over de gevolgen die een BLE 
kan hebben voor ervaarders.
Het is duidelijk dat een BLE indrukwekkend is. Driekwart 
van de ervaarders (73%) vindt hun eigen BLE interessant. 
Verschillende emoties die naar aanleiding van een BLE 
worden gerapporteerd (angst, verwarring, intensiever 
leven en denken iets over de dood te weten) zijn belang-
rijk genoeg om een stempel op iemands leven te druk-
ken. 
Ongeveer de helft van de ervaarders vindt de BLE ‘ver-
warrend’. Dit is iets dat nader onderzocht zou moeten 
worden. Pas dan ontstaat een duidelijker beeld over de 

mate waarin, en bij welke persoonlijkheidskenmerken, 
de BLE ontregelend kan werken. Een ander punt is het 
volgende. Iets meer dan de helft van de ervaarders 
vond hun BLE ‘niet verwarrend’. Hier komt een bijzonder 
interessant gegeven naar voren. Een nadere beschou-
wing van onze data leert dat de mensen die hun BLE 
‘niet-verwarrend’ vonden, vaak zeggen dat ze door hun 
BLE nu ‘iets meer weten over de dood’. En op hun beurt 
geven de mensen die na hun BLE ‘iets meer weten over 
de dood’, aan dat ze na hun BLE ‘intensiever leven’. 
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Gecombineerd betekent dit dat voor de mensen die hun 
BLE ‘niet-verwarrend’ vinden, geldt dat hun BLE conse-
quenties lijkt te hebben voor zowel een andere oriëntatie 
op het leven als voor een andere oriëntatie op de dood. 

Praten over de eigen BLE
Omdat in Tabel 3 duidelijk blijkt dat de BLE verschillende 
soorten emoties oproept, ligt het voor de hand dat er-
vaarders erover willen praten, en ook dat ze hulpvragen 
hebben naar aanleiding van hun BLE.
Bij de vraag aan de ervaarders is gesteld dat we onder 
reguliere hulpverlener verstaan: huisarts, psycholoog, 
psychiater, maatschappelijk werker. De hulpverleners uit 
het alternatieve circuit zijn niet verder gespecificeerd. De 
meeste ervaarders bespreken hun BLE met mensen in 
hun omgeving. Dat is thuis, bij vrienden of familie, of op 
het werk. De reguliere (18%) en de alternatieve hulpver-
leners (15%) zijn ongeveer evenveel geconsulteerd.
Daar valt nog aan toe te voegen dat uit onze gegevens 
blijkt dat de meeste mensen die naar een hulpverlener 
gaan bij hun keuze van één hulpverlener blijven (regulier 
of alternatief), terwijl ongeveer een derde naar beide 
gaat (regulier en alternatief).
De aantallen in ons onderzoek worden te klein om grote 
conclusies te kunnen trekken. Er is wel een trend te zien 
die inhoudt dat de hulpverleners uit het alternatieve cir-
cuit (85%) op een iets bevredigender wijze hulp konden 
bieden dan reguliere hulpverleners (61%). 

Discussie
Een belangrijk gegeven dat onze aandacht verdient is de 
kwestie van de aantallen. Maar liefst een op de zeven 
volwassenen rapporteert een BLE. Dat zijn 1.850.000 
Nederlanders. Daarmee is de BLE, sociologisch gezien, 
een normaal fenomeen. Van die grote groep ervaarders 
doet het grootste deel geen beroep op hulpverleners. 
Een kleiner deel echter, een op de zes ervaarders, con-
sulteert wel een hulpverlener. Globaal geschat zijn er 
dus 300.000 Nederlanders die naar aanleiding van hun 
BLE een hulpverlener hebben gesproken. Het is daarom 
belangrijk om meer te weten te komen over wat er aan 
de orde gesteld werd bij het bezoek aan een (reguliere 
of alternatieve) hulpverlener. Tevens is het belangrijk om 
meer te weten te komen over de vraag waarom mensen 
wel of niet tevreden zijn over de geboden hulp.

Alternatieve hulpverleners lijken cliënten meer te kunnen 
helpen dan reguliere hulpverleners. Dat zegt echter nog 
niets over de kwaliteit van de geboden hulp. Om te be-
ginnen weten we niet of alle mensen die naar aanleiding 
van hun BLE een hulpverlener bezochten ook daadwer-
kelijk ‘hulp’ nodig hadden. Het is immers ook mogelijk 
dat het accent van de ‘hulpvraag’ in een aantal gevallen 
lag op het zoeken naar meer informatie als gevolg van 
onbekendheid met de BLE (de meeste ervaarders had-
den maar één keer in hun leven een BLE, zie Tabel 2). En 
dat leidt tot de nader te onderzoeken vraag of bezoekers 
van alternatieve hulpverleners mensen zijn met ander-
soortige hulp- en/of informatievragen en zo mogelijk ge-
makkelijker tevreden te stellen zijn dan mensen die een 
reguliere hulpverlener bezochten. 
Een uitermate interessant gegeven dat wij in ons onder-
zoek gevonden hebben, is dat de BLE niet uitsluitend in 
verband moet worden gebracht met psychopathologie. 
Wanneer een BLE leidt tot angst en verwarring ligt het 
leggen van die relatie voor de hand. Echter, een groot 
deel van de mensen met een BLE geeft aan geen verwar-
ring of angst te voelen, maar zegt juist dat ze na hun BLE 
‘iets meer weten over de dood’, en dat ze na hun BLE ‘in-
tensiever leven’. Met andere woorden, de BLE heeft con-
sequenties voor de eigen levensoriëntatie. Over de vraag 
hoe die ‘andere levensoriëntatie’ eruitziet (bijvoorbeeld 
gewijzigd of verdiept) doen we hier geen uitspraak. 
Met het gegeven dat de BLE niet noodzakelijkerwijs als 
psychopathologisch-gerelateerd fenomeen gezien moet 
worden, vinden wij aansluiting bij ander onderzoek 
(Alvarado 2001, pp. 198, 199) en een stimulans om in 
vervolgonderzoek de BLE diepgaander te bevragen. n
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…Zo begon het artikel ‘Buitengewone ervaringen, Altered 
States of Consciousness en persoonlijkheid’ dat aan 
het einde van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor 
Parapsychologie verscheen. En het vervolgde:
“…Onderzoek naar deze ervaringen kan ons iets over 
bijzondere vormen van bewustzijn vertellen en daarmee 
indirect iets over de ‘gewone’ bewustzijnsvorm, die van 
het waakbewustzijn. Meestal bedoelen we met ‘bewust-
zijn’ zelfs niet meer dan dit dagbewustzijn aan te dui-
den. Daaruit blijkt dat het dagbewustzijn in onze cultuur 
de dominante bewustzijnsvorm is, die maatgevend is 
geworden voor de waarheid van alle kennis en de rea-
liteitswaarde en betekenis van elke ervaring. Maar een 
theorie over het menselijk bewustzijn, zijn samenstelling 
en structuur, blijft onvolledig wanneer de buitengewone 
ervaring- en bewustzijnsvormen buiten beschouwing 
blijven…”
Nog steeds gelden deze wijze woorden. En daarom is 

“…Toen ik ongeveer 10 jaar oud was, woonde ik samen 

met mijn oudere broer bij mijn oom. Op een zekere dag 

rustte ik uit op mijn bed. Ik was geheel wakker en keek 

omhoog naar de balken aan het plafond van het oude 

Spaanse huis waar we leefden…

Plotseling stond ik op en liep van mijn bed in de richting 

van de kamer ernaast. Op dat moment bespeurde ik een 

vreemde sensatie van gewichtloosheid gemengd met 

een gevoel van vreugde. Ik draaide mij om, om naar mijn 

bed terug te gaan, toen ik tot mijn grote verbazing me-

zelf op het bed zag liggen.

Het bovenstaande is een verslag van een zogenaamde 

‘uittreding’. Een uittreding, in het Engels ook wel ‘Out 

of the Body Experience’ (OBE) genoemd, is een buiten-

gewone ervaring…”

Dick Bierman

het nuttig om in dit nummer, dat vooral over uittredingen 
gaat, nog eens de resultaten van drie enquêtes samen 
te vatten voor zover ze van toepassing zijn op de ‘uit-
treding’. Ook al omdat ze dan vergeleken kunnen worden 
met een recent onderzoek waarvan u de resultaten in het 
vorige artikel heeft kunnen lezen.

Vraag
Hoe vaak komt dat nou voor, zo’n uittreding?
Bij de beantwoording van deze vraag moeten we wel 
weten over welke groep mensen we praten. Helaas ging 
het in de verschillende enquêtes over verschillende 
groepen. In de eerste enquête die we voor het gemak 
Amsterdam-1980 noemen, ging het om 194 eerstejaars 
psychologiestudenten, bepaald geen dwarsdoorsnede 
van de bevolking, en in die tijd ook behoorlijk vaak 
aan het experimenteren met middelen die, als we CDA 
mogen geloven, God verboden heeft. Dat is bepaald 

Uittredingen  in de vorige eeuw
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niet irrelevant, zoals ook uit de resultaten bleek. In de 
tweede enquête, Bristol-1981, ging het om een gewone 
doorsnee-populatie waarbij wel opgemerkt moet worden 
dat de enquête in tegenstelling met het Amsterdamse 
onderzoek op vrijwillige basis werd ingevuld (ze kregen 
uiteindelijk 321 ingevulde enquêtes terug). Je mag aan-
nemen dat ook dit een vertekend beeld geeft. Mensen 
die nooit iets hebben meegemaakt zullen minder ge-
neigd zijn hun medewerking te verlenen aan het onder-
zoek. In het derde onderzoek, Amsterdam-1991, waren 
het toch weer de studenten maar natuurlijk wel een 
ander cohort van 475 eerstejaars. De eerste groep was, 
op een paar lang-studeerders na, natuurlijk allang weer 
vertrokken van de universiteit.
Ondanks de grote verschillen in de bestudeerde popula-
ties waren de resultaten niet dramatisch verschillend. In 
Amsterdam schommelde de percentages studenten die 
ooit een uittreding hadden meegemaakt rond de 20% 
(1980: 17.5%, 1991:22.2%) terwijl in Bristol 12.2% van de 
ge-enquêteerden een uittreding meldde.
Uit deze resultaten blijkt dat je grofweg mag zeggen dat 
aan het einde van de vorige eeuw een op de zes mensen 
weleens een uittreding had meegemaakt. 

De context van de uittreding
Uittredingen worden vaak ook gerapporteerd als on-
derdeel van een bijna-doodervaring. Slechts 4% van 
de studenten rapporteerde een bijna-doodervaring. 
Zestien procent, dus viermaal zoveel, had de uittreding 
in een andere context. Overigens was het wel opval-
lend dat 19% van de studenten, ondanks de geringe 
levenservaring, ooit in een levensbedreigende situatie 
was geweest. De meesten door een ongeluk, Nederland 
is kennelijk een gevaarlijk land. Grosso modo heeft on-
geveer 15% van deze studenten een bijna-doodervaring. 
Percentages worden bij deze lage aantallen wat onbe-
trouwbaar. Als we naar absolute aantallen kijken, dan 
waren er in Amsterdam-1991 precies negen bijna-dooder-
varingen en daarbij werd in drie gevallen een uittreding 
beschreven. Dat bevestigt nogmaals de constatering dat 
de uittreding veel en veel vaker in een andere context 
wordt gerapporteerd.
In Amsterdam was grofweg een op de drie uittredingen 
na gebruik van drugs (inclusief medicijnen). In Bristol 

was dat percentage de helft minder. Maar sowieso werd 
er in Bristol minder drugs gebruikt en dus kan dat cultu-
rele verschil wel eens de achtergrond zijn van de lagere 
uittredingsfrequentie in Bristol.

Bijzondere ervaringen
Hebben uittreders ook andere bijzondere ervaringen?
Uit het onderzoek blijkt dat uittreders ook vaak ‘vliegdro-
men’ hebben. Dat is niet zo verwonderlijk en suggereert 
dat een vliegdroom wellicht tot een uittreding kan leiden. 
Of het suggereert dat die mensen het onderscheid niet 
zo goed weten te maken. Daarbij moet wel aangetekend 
worden dat aan een deel van de ge-enquêteerden een 
uitgebreide omschrijving van de uittreding werd gegeven 
en dat de cijfers voor dat deel niet wezenlijk verschil-
len van de cijfers die uit de minder goed voorgelichte 
ge-enquêteerden rollen. De uittreders hebben ook vaker 
lucide dromen en rapporteren vaker ervaringen tijdens 
de narcose. Met bijna-doodervaringen is geen relatie. 
Mensen die uittreden rapporteren niet meer bijna-dood-
ervaringen. Maar ook hier moet men voorzichtig zijn met 
conclusies vanwege de kleine aantallen.

Persoonlijkheid en intelligentie
De uittreder in de Amterdamse studentenpopulatie is 
niet slimmer of dommer dan de niet-uittreder. Maar qua 
persoonlijkheid zijn er wel duidelijke verschillen. Om te 
beginnen is de uittreder extravert en enigszins neuro-
tisch. En vooral ‘boos’ en in iets mindere mate dominant 
en angstig. Voorwaar geen aantrekkelijk persoon, maar 
je moet je wel realiseren dat deze relaties zwak zijn en 
over gemiddelden gaan, je kunt er wel een prototype 
uittreder uit construeren maar die zal niet in het echt 
bestaan! 
Opvallend is wel dat dit profiel totaal anders is voor stu-
denten met een bijna-doodervaring. Die zijn juist minder 
angstig. De vraag is gerechtvaardigd of het hebben van 
een bijna-doodervaring kan leiden tot een minder ang-
stige persoonlijkheid. Helaas is het onethisch dit experi-
menteel te onderzoeken.
Tot zover de samenvatting van het onderzoek voor zover 
het de uittreding betreft. Het artikel eindigt met een zeer 
lezenswaardige conclusie waarnaar ik degenen die het 
naadje van de kous willen weten graag verwijs. n



Uittreden…

Maar als je een ‘echte’ uittreding hebt meegemaakt, met 
name als je de fysieke dood nabij was, dan hoor je er nu 
juist weer wel bij. Bij de ‘exclusieve’ club van mensen 
die een bijzondere bewustzijnstoestand hebben meege-
maakt. Die zijn er in vele soorten, ze heten in Amerika 
‘altered states’. Neem een slok ayahuasca, eet LSD of 
paddestoelen met witte stippen, of ga jarenlang medite-
ren, laat je hypnotiseren, of ga inderdaad ‘bijna-dood’, 
maar natuurlijk niet allemaal tegelijk. 

Wat die veranderde bewustzijnstoestanden gemeen heb-
ben, is, volgens de leerboeken, dat er een aantal func-
ties van het bewustzijn gedurende langere tijd veranderd 
is. Bij bijvoorbeeld de meeste psychoactieve drugs is de 
perceptie totaal anders. De kleuren zijn feller, fantasti-
scher, de wereld is in beweging, de geluiden, zelfs de 
meest grove smartlap, klinken hemels. Geen wonder dat 
mensen die dit meemaken een diepe betekenis aan die 
ervaring toekennen. Sjamanen, die na inname van wat 
‘worteltjes’ over betoverde oerwouden vliegen en zien 
waar hun patiënten aan lijden. Je moet toch een verkla-
ring vinden voor deze zaken. 

C O L U M N
Dick Bierman

Daarom was het thema voor Hans’ uittredingsdag niet 
toevalligerwijze ‘Filosofie en Parapsychologie’. Filosofie 
die fundamentele vragen als zingeving bestudeert, en 
die de geest onderzoekt. Bijvoorbeeld: is er leven na de 
dood? De gastspreker, prof. Stephen Braude, hield een 
sterk pleidooi voor een individuele benadering van dit 
soort buitengewone verschijnselen en meende dat ex-
perimenteel onderzoek nog prematuur was omdat we zo 
weinig van die verschijnselen afweten. 

De ‘Dag van de Parapsychologie’ was dit jaar een ca-

deau voor prof. Hans Gerding die op velerlei fronten aan 

het uittreden is. Want hij heeft de gezegende leeftijd 

van 65 jaar bereikt en dat is nog steeds de fatale grens. 

Je hoort er niet meer bij. Je mag nog af en toe een 

beetje wijsheid lozen. Je bent ook bijna-dood, en dat 

moet gevierd worden…
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Nou lijkt me experimenteel laboratorium onderzoek naar, 
bijvoorbeeld, de uittreding tijdens bijna-dood-verschijn-
selen om ethische redenen tamelijk verwerpelijk. Maar 
dat betekent natuurlijk niet dat je wetenschappelijk hele-
maal hulpeloos bent. Uiteindelijk komen die bijna-dood-
ervaringen spontaan voor en soms zelfs onder tamelijk 
goed gecontroleerde condities, zoals bij hartstilstanden 
op de afdelingen cardiologie in diverse ziekenhuizen.

De cardioloog Pim van Lommel heeft een groot aantal 
gevallen bestudeerd en daar samen met onder anderen 
Ruud van Wees een artikel over gepubliceerd in niet het 
minste wetenschappelijke tijdschrift, the Lancet. Een van 
de bevindingen van een analyse van al die gevallen is 
dat de waarschijnlijkheid dat iemand die een hartstil-
stand meemaakt en vervolgens een ervaring rapporteert 
van ongelofelijke schoonheid (hoewel ook nare ervarin-
gen voorkomen), onafhankelijk is van de tijd dat het hart 
stilstond. 
De conclusie die zich dan opdringt, is dat kennelijk het 
zuurstoftekort niet een cruciale factor is. Dus een ‘biolo-

gische’ verklaring lijkt volgens Van Lommel niet voor de 
hand te liggen. 

Natuurlijk kan er sprake zijn dat er een minimaal zuur-
stoftekort nodig is en dat het daarna niet meer zoveel 
uitmaakt. En ook het feit dat een deel van die bijna-
doodervaring wel heel sterk overeenkomt met de ‘bana-
le’ uittreding die mensen meemaken bij het inslapen, of 
na een joint, geeft bij mij interpretatieproblemen. Maar 
niet bij Van Lommel. Hij denkt het godsbewijs te hebben 
geleverd. Immers, niet zelden staan er aan het eind van 
de lichttunnel reeds gestorven familieleden te wachten. 
Overigens bij een bijna-doodervaring tevergeefs. Volgens 
de ‘gelovers’ (in de christelijke God, zoals Van Lommel al 
was voordat hij het onderzoek begon) komt dat omdat er 
op aarde ‘unfinished business’ is maar zover ik weet is er 
nooit systematisch onderzoek gedaan naar verschillende 
groepen. Je zou dan bijvoorbeeld mogen verwachten dat 
met name vrouwen met jonge kinderen vaker ‘terugko-
men’ dan vrouwen van ongeveer dezelfde leeftijd zonder 
jonge kinderen. 

Sommige wetenschappers zijn iets meer ‘sophisticated’ 
en claimen dat het bijna-dood-fenomeen vooral aangeeft 
dat de geest niet wordt ‘veroorzaakt’ door hersenpro-
cessen. Nu kreeg ik bij mijn demente oma wel sterk het 
gevoel dat haar geest iets met haar hersenen te maken 
had, maar nee dat is volgens de gelovers echt niet zo 
want die ervaring treedt op bij totale afwezigheid van 
hersenactiviteit. Althans dat is de claim. Maar omdat 
het onmogelijk is vast te stellen wanneer de bijna-
doodervaring optreedt – het zou vlak voor het bijkomen 
kunnen zijn –, is het ook onmogelijk om de stelling hard 
te maken dat er dan geen hersenactiviteit is. 

Ik zeg niet dat de dualistische interpretatie incorrect is 
maar dat die interpretatie sterkere data nodig heeft. Dit 
is een belangrijk onderwerp, te belangrijk om prematuur 
te beslissen dat het godsbewijs hiermee geleverd is. n

…Maar omdat het onmogelijk is 

vast te stellen wanneer de bijna-

doodervaring optreedt – het zou 

vlak voor het bijkomen kunnen 

zijn –, is het ook onmogelijk om 

de stelling hard te maken dat er 

dan geen hersenactiviteit is…
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Er bestaat overtuigend parapsychologisch bewijsmateri-

aal voor paranormale verschijnselen tijdens uittredingen 

(buitenlichamelijke ervaringen, BLE’s). Casussen waarin 

de BLE tijdens een hartstilstand optreedt, geven aan dat 

dergelijke ervaringen in sommige gevallen neerkomen op 

een letterlijke uittreding uit het fysieke lichaam… 

Titus Rivas & Anny Dirven1

Buitenlichamelijke ervaringen (BLE’s) bestaan, dat is 
zeker. Mensen kunnen hoe dan ook de ervaring hebben 
dat ze zich mentaal, met hun bewustzijn buiten hun 
eigen lichaam bevinden. Maar mensen beleven natuur-
lijk van alles en ervaringen zijn lang niet altijd zo zinvol 
als de ervaarder zelf denkt. Sommige dromen zijn bedrog 
en de meeste psychiatrische patiënten die denken dat 
ze	Jezus	Christus	zijn	hebben	echt	ongelijk	(Gerritsma	&	
Rivas, 2007). 

Verbeelding en werkelijkheid 
De parapsychologie en de studie van ‘exceptional expe-
riences’ overlappen elkaar voor een deel, zoals alleen al 
blijkt uit de huidige naam van het voormalige Tijdschrift 

Parapsychologische aanwijzingen  voor daadwerkelijke uittredingen 
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voor Parapsychologie. Het zo zorgvuldig mogelijk in 
kaart brengen van de fenomenologie van buitengewone 
ervaringen vormt daarbij een gezamenlijke doelstelling. 
Daarnaast is specifiek de parapsychologie – zeker in de 
ruime, oorspronkelijke betekenis van ‘psychical research’ 
– ook nog geïnteresseerd in de herkomst van buitenge-
wone ervaringen. Hebben we uitsluitend te maken met 
hallucinaties of dromen die in de kern voortkomen uit 
de eigen psyche? Of is er meer aan de hand en zo ja, 
wat dan wel? Voorvechters van respect voor de persoon-
lijke subjectieve beleving kunnen dergelijke vragen als 
aanmatigend of zelfs bedreigend beschouwen. Zoiets is 
alleen aan de orde als men het respecteren van ervarin-
gen koppelt aan de aantoonbaarheid van iemands eigen 
interpretatie. Respect voor buitengewone ervaringen 
dient volgens ons onvoorwaardelijk te zijn, ook als men 
intellectueel niet kan instemmen met de overtuigingen 
van de persoon in kwestie. Wij gaan uit van een gelijk-
waardigheid van onderzoekers en respondenten die 
impliceert dat beide partijen altijd hun eigen conclusies 
mogen trekken. 
In het geval van buitenlichamelijke ervaringen kunnen 
we ons bij voorbaat voorstellen dat een deel van deze 
ervaringen een zuiver psychologische oorsprong kent. 
Zowel in onze waakfantasieën als in ons droomleven 
komen overschrijdingen van alledaagse grenzen veel-
vuldig voor. De meeste mensen beleven zichzelf in het 
leven van alledag onwillekeurig als subjectieve wezens 
met een fysiek lichaam en het ligt voor de hand dat ze 
beeldend kunnen fantaseren over het tijdelijk verlaten 
van dat lichaam. Alleen op grond van de levendigheid of 
overtuigingskracht van een ervaring kunnen we daarom 
nog niet vaststellen hoe men deze het beste kan inter-
preteren. We hebben ook nog andere soorten aanwijzin-
gen nodig. 

Buitenzintuiglijke waarneming tijdens BLE’s
In zekere zin is elke buitenzintuiglijke waarneming (ESP) 
een ‘buitenlichamelijke’ waarneming. Men maakt bij ESP 
geen gebruik van de lichamelijke zintuigen maar treedt 
geestelijk rechtstreeks, buiten het eigen lichaam om, in 
wisselwerking met anderen of de fysieke werkelijkheid. 
Bij ‘remote viewing’ of ‘travelling clairvoyance’ kan de 
buitenzintuiglijke waarneming ook in een ander opzicht 
buitenlichamelijk zijn. De proefpersoon kan het gevoel 

krijgen een bepaalde situatie van bovenaf helderziend 
gade te slaan en zich in perceptuele zin zelf ook boven 
het geobserveerde tafereel te bevinden. Men ‘reist’ 
geestelijk als het ware naar de target-locatie toe, ook al 
communiceert men hierover tijdens de ervaring zelf nor-
maliter via de fysieke stembanden. 
Toch is dit niet wat men doorgaans onder een ‘echte’ 
uittreding verstaat. Om daarvan te mogen spreken hoort 
niet alleen het perspectief buitenlichamelijk te zijn. 
Iemands gehele bewustzijn dient het lichaam te hebben 
verlaten. Wellicht kunnen we dit enigszins vergelijken 
met het verschil tussen de virtuele ‘aanwezigheid’ bij 
oorlogvoering op afstand en de tastbare aanwezigheid 
van manschappen ter plekke. 
Buitenzintuiglijke waarnemingen kunnen in tal van be-
wustzijnstoestanden optreden, dus het is te verwachten 
dat ze ook voorkomen tijdens buitenlichamelijke erva-
ringen. Er bestaat inderdaad empirisch bewijsmateriaal 
dat hierop duidt. Het bekendste succesvolle experiment 
op dit gebied werd uitgevoerd door Charles Tart. Hij 
onderzocht een begaafde proefpersoon, Miss Z., ge-
durende vier nachten in zijn slaaplaboratorium. Zodra 
Miss Z. aanstalten maakte om te gaan slapen, stelde 
Tart op basis van toeval een willekeurig getal van vijf 
cijfers vast. Hij schreef dit getal op een stukje papier, 
deed hier een ondoorzichtig mapje omheen en bracht 
dit de ruimte binnen waar Miss Z. lag te slapen. Zonder 
dat ze het getal kon zien, haalde hij het stukje papier uit 
de map en legde het op een hoge plank. Dit gebeurde 
op zo’n manier dat iemand het getal alleen vanaf een 
hoogte van minimaal twee meter duidelijk zou kunnen 
zien. Tijdens de nachten in het laboratorium beleefde de 
proefpersoon onder meer twee volledige BLE’s. Pas in de 
vierde nacht vertelde Miss Z. dat ze het getal 25132 had 
waargenomen, hetgeen inderdaad overeenkwam met het 
papiertje op de plank. De kans dat ze dit getal slechts 
had geraden bedraagt 1 op 100.000. Tart benadrukt dat 
normale verklaringen voldoende uitgesloten zijn en stelt 
daarom dat een vorm van buitenzintuiglijke waarneming 
de meest aannemelijke bron van dit resultaat vormt. 
Helaas is Miss Z. na afloop van het experiment verhuisd 
en Tart is er niet in geslaagd haar te traceren voor ver-
volgexperimenten (Tart, 1968). 
Karlis Osis (1972) voerde vergelijkbaar onderzoek uit met 
Ingo Swann. De resultaten waren significant, maar min-

Parapsychologische aanwijzingen  voor daadwerkelijke uittredingen 
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der spectaculair dan van het experiment met miss Z. 
Overigens hadden er al aan het begin van de twintigste 
eeuw informele proeven plaatsgevonden met de Poolse 
paragnost Stefan Ossowiecki. Stanislaw Byszewski 
schreef een verslag van een van deze proeven, uit 1921. 
We citeren A World in a Grain of Sand (Barrington et al., 
2005): “Bij één van de openbare bijeenkomsten [met 
Ossowiecki], brachten we wat tijd met hem door, en mijn 
vrouw had de gelegenheid om even nader in te gaan op 
helderziendheid, een onderwerp waar zij belangstelling 
voor had. Nadat we weer naar huis waren gegaan, werd 
ik ’s nachts plotseling wakker van het geschreeuw van 
mijn vrouw, die me vertelde dat ze net tevoren wakker 
was geworden omdat ze iemands aanwezigheid in de 
kamer voelde. Zij beweerde dat ze dhr. Ossowiecki zag. 
We zouden geen aandacht besteed hebben aan deze 
droomhallucinatie als dhr. Ossowiecki ons de volgende 
dag niet had ontmoet in Hotel Europejski, waarbij hij 
zei: “Ik heb jullie gisteren een bezoekje gebracht.” Hij 
beschreef vervolgens in detail onze hele flat, de slaap-
kamer, het meubilair, de lamp en andere kleinere zaken, 
en ik moet benadrukken dat hij ons nog nooit eerder had 
bezocht. ik bevestig de authenticiteit van deze onver-
klaarbare gebeurtenis met mijn handtekening.”
Er bestaan talloze onverifieerbare ‘anekdotische’ ver-
halen over paranormale BLE’s. Gelukkig blijft het niet 
altijd bij zulke anekdotes. Er zijn goed gedocumenteerde 
casussen waarin derden de juistheid van waarnemin-
gen bevestigen, net als bij bovengenoemde proef met 
Ossowiecki. Samen met experimenten vormen dergelijke 
spontane casussen de kern van het parapsychologische 
onderzoek naar buitenlichamelijke ervaringen. 
Een voorbeeld van een bewijskrachtig spontaan geval 
dat wij zelf hebben onderzocht, betreft de Nederlandse 
auteur Sylvia Lucia. Zij beleefde een uittreding waarbij 
zij uiteindelijk belandde in de huidige woonplaats van 
een oude schoolvriendin die ze al jaren niet had gezien. 
Daarbij nam ze met name de woning en de directe om-
geving van haar vriendin gedetailleerd waar, alsmede 
het uiterlijk van haar zoon. Ons onderzoek wees uit dat 
de waarnemingen van Sylvia Lucia in diverse opzichten 
specifiek overeenkwamen met de werkelijkheid. Dit werd 
tegenover ons bevestigd door de schoolvriendin zelf en 
haar zoon, die verzekerden dat de details te specifiek 
waren	om	op	louter	toeval	te	kunnen	berusten	(Rivas	&	
Dirven, 2010). 
Paranormale verschijnselen tijdens BLE’s beperken zich 
overigens niet tot helderziendheid. Er komen bijvoor-

beeld ook casussen voor waarin sprake is van telepa-
thisch contact, verschijningen met paranormale informa-
tie, en zelfs psychokinetische beïnvloeding van objecten. 

Buitenlichamelijke ervaringen tijdens een 
hartstilstand 
Een bijzonder type BLE’s doet zich alleen voor tijdens 
bijna-doodervaringen. We doelen op uittredingen die 
gemeld worden door patiënten die rond het moment 
van de ervaring klinisch dood waren. Het staat volgens 
ons vast dat ook dergelijke BLE’s gepaard kunnen gaan 
met correcte buitenzintuiglijke waarnemingen. Een 
mooi voorbeeld van een casus van dit type betreft de 
Amerikaanse chauffeur Al Sullivan (Cook et al., 1998; 
Rivas	&	Dirven,	2010).	Hij	had	op	56-jarige	leeftijd	een	
spoedoperatie ondergaan in het Hartford Ziekenhuis te 
Connecticut. Tijdens de operatie voelde Sullivan hoe hij 
zijn lichaam verliet. Daarbij zag hij dat lichaam op een 
tafel liggen, bedekt met lichtblauwe lakens. Hij nam 
waar hoe hij opengesneden werd om zijn borstkas bloot 
te leggen en hij kon zijn hart zien. Bovendien zag hij 
de hartchirurg die hem voor de operatie had uitgelegd 
wat hij zou gaan doen, dr. Hiroyoshi Takata. Het leek 
wel alsof deze chirurg met zijn armen ‘klapperde’ en 
probeerde te vliegen. (De andere aspecten van zijn klas-
sieke bijna-doodervaring laten we hier verder buiten 
beschouwing.) Naderhand deelde Sullivan zijn ervarin-
gen tijdens de operatie met zijn cardioloog, dr. Anthony 
LaSala. Toen de patiënt beschreef hoe dr. Takata ‘klap-
perde’ met zijn armen, vroeg LaSala zich af wie Sullivan 
hierover verteld kon hebben, aangezien het om een per-
soonlijke gewoonte van dr. Takata ging. Om voorafgaand 
aan een operatie niets meer aan te hoeven raken met 
zijn handen, legde Takata zijn handpalmen plat tegen 
zijn borst aan en gaf hij zijn assistenten instructies door 
dingen aan te wijzen met zijn ellebogen. Op leken kon 
dit overkomen als een soort geklapper met de armen. 
Onderzoeker Bruce Greyson interviewde zowel dr. LaSala 
als dr. Takata in de herfst van 1997. Daarbij bevestigde 
Takata dat hij de waargenomen gewoonte inderdaad 
bezat. Greyson stelde samen met Emily Williams Cook 
en Ian Stevenson vast dat Sullivan hoogstwaarschijnlijk 
buiten bewustzijn en onder volledige verdoving had ver-
keerd tijdens de BLE. Dit maakt een normale verklaring 
voor zijn ervaringen bijzonder vergezocht. 
In 2009 deelde de Japanse geleerde dr. Masayuki 
Ohkado ons mede dat Takata in een Japans boek onder 
meer het volgende had verklaard: “Ik heb andere artsen 
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vaak horen vertellen over een casus waarin de verdoving 
uitgewerkt raakt tijdens de operatie zodat de patiënt kan 
horen wat de artsen tegen elkaar zeggen en ik heb zelf 
ook zulke patiënten gehad. Maar ik ben nog nooit een 
geval tegengekomen waarin de patiënt dergelijke details 
van de operatie beschrijft alsof hij of zij gezien heeft 
wat er gebeurde. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe je deze 
casus kunt verklaren. Maar omdat dit echt gebeurd is, 
moet ik het als een feit aanvaarden.”

Anomaal bewustzijn 
De aanwezigheid van helderziende waarnemingen en 
andere paranormale verschijnselen tijdens BLE’s geeft 
aan dat deze in bepaalde gevallen een probleem vormen 
voor een materialistisch mensbeeld. Bij dergelijke BLE’s 
overschrijdt men geestelijk de grenzen van het eigen li-
chaam. Dit impliceert echter nog niet dat de interpretatie 
van een buitenlichamelijke ervaring met buitenzintuig-
lijke waarneming als een ‘echte uittreding’ automatisch 
correct is. Misschien gaat het toch alleen om een bijzon-
dere vorm van ‘remote viewing’ zonder dat men werkelijk 
het lichaam verlaat. Er kunnen wat dit betreft zelfs onto-
logisch verschillende soorten van BLE’s bestaan.
Bij bijna-doodervaringen tijdens een klinische dood 
komt er echter een bijzonder aspect bij. Het type corti-
cale hersenactiviteit dat volgens materialisten verant-
woordelijk zou zijn voor menselijk bewustzijn ontbreekt 
bij een hartstilstand reeds na 4 tot 20 seconden, wat 
met name blijkt uit een ‘vlak EEG’. Uiteraard proberen 
parapsychologen met een ‘naturalistisch’ wereldbeeld 
alle BLE’s met veridieke waarnemingen te herleiden tot 
BLE’s die plaatsvinden tijdens een toestand waarin er 
alsnog ‘voldoende’ hersenactiviteit zou zijn. Zij stellen 
dat zelfs de hypothesen van precognitie en retrocognitie 
van gebeurtenissen tijdens de hartstilstand, met ade-
quate neurologische ondersteuning, nog aannemelijker 
zijn dan de hypothese van ‘real time’ helderziende 
waarneming tijdens de hartstilstand zelf. Hierin lijken zij 
op sceptici zoals Gerald Woerlee die aan de meest on-
waarschijnlijke normale verklaringen de voorkeur geven 
boven de erkenning dat er werkelijk sterke aanwijzingen 
voor psi gevonden zijn (Woerlee, 2003). Aangezien het 
materialisme filosofisch beschouwd geen partij is voor 
het lichaam-geest-dualisme (Rivas, 2012), hebben we 
hier ons inziens te maken met intellectueel conformisme 
zonder rationeel fundament. 
Eerder hebben wij reeds uitvoerig stilgestaan bij de dis-
cussie rond twee bekende casussen op dit gebied, de 

‘Man	met	het	gebit’	en	Pam	Reynolds	(Rivas	&	Dirven,	
2010;	Smit,	2003;	Smit	&	Rivas,	2010;	Van	Lommel,	
2007). Daarom hier een paar andere voorbeelden van 
bevestigde gevallen: 
— Op de mailing-list van de Society for Scientific 
Exploration stuitten we eind 2010 op een bericht van dr. 
Dominique Surel uit Denver. Haar ex-partner was medio 
jaren zeventig klinisch dood geweest. Hij wist nadat 
hij weer bijgekomen was te beschrijven hoe de artsen 
hem probeerden te reanimeren, maar ook wat er in de 
ruimte ernaast gebeurd was en wat men daarbij zoal 
gezegd had. We verzochten dr. Surel per mail om meer 
details. Zij antwoordde ons dat zowel de artsen als de 
verpleegkundigen verifieerden wat haar ex-partner tij-
dens de klinische dood in beide ruimten had gezien en 
gehoord. Ze herinnert zich nog hoe een verpleegkundige 
in haar bijzijn praatte over de BDE. Hieruit bleek dat haar 
ex werkelijk bepaalde situaties had gadegeslagen en 
getuige was geweest van gesprekken die zich in de aan-
grenzende ruimte hadden voorgedaan. Het is volgens dr. 
Surel uitgesloten dat de patiënt dit alles op een normale 
manier had kunnen waarnemen.
— Dr. Melvin Morse vertelde onlangs tijdens een uit-
gebreid online interview met Alex Tsakiris hoe hij in de 
plaats Pocatello (Idaho) geconfronteerd werd met een 
meisje dat bijna verdronken was in een zwembad. Ze 
was minstens 17 minuten onder water geweest. De re-
animatie in het ziekenhuis verliep moeizaam en volgens 
Morse was ze in feite al ‘dood’. Hij vertelde haar familie 
dat ze maar beter afscheid van haar konden nemen. Het 
meisje werd uiteindelijk overgebracht naar Salt Lake City 
en tegen elke verwachting in bleek ze toch weer bij te 
komen en zelfs volledig te herstellen. 
Enige tijd later kwam Morse het meisje toevallig tegen 
toen het ze voor controle naar het ziekenhuis was geko-
men. Het meisje herkende hem daarbij als “de man die 
een buisje in mijn neus deed”. Toen hij vroeg waar ze het 
over had, voegde ze eraan toe dat Morse haar naar een 
andere ruimte had gebracht die eruitzag als een dough-
nut. Ook wist ze nog dat hij iemand had opgebeld om te 
vragen wat hij verder nog moest doen. Ze beschreef dat 
verpleegkundigen gepraat hadden over het overlijden 
van een kat. Aangezien deze details correct waren, vorm-
de de ontmoeting een belangrijke omslag voor Morse. 
— Naar aanleiding van een interview in de Gelderlander 
ontvingen we onder andere een reactie van een mede-
werker op de ICU van een ziekenhuis die anoniem wilde 
blijven. Hij schreef ons over een bijna-doodervaring waar 
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hij zelf bij betrokken was geweest: 
“Direct na een geslaagde reanimatie kon de patiënt, een 
fotograaf met een verse dwarslaesie en hartritmestoor-
nis, een gedetailleerd verslag geven van de handelingen 
die men in de minuten ervoor had verricht en hij wist 
daarbij precies aan te geven wie welke handeling had 
uitgevoerd.
Dit zag hij vanuit een hoek boven in de kamer. Aangezien 
hij volstrekt buiten kennis was, heeft hij het hele team, 
een anesthesist en drie of vier verpleegkundigen, erg 
doen verbazen. Er is daarna nog veel over gesproken, 
schaamteloos, niet als een taboe, maar als een opmer-
kelijk verhaal. 
De waarnemingen destijds waren haarscherp. Vanuit een 
hoek boven in de kamer zag hij ieder duidelijk met acti-
viteiten bezig. Bijvoorbeeld iemand met een zwarte bal-
lon bij zijn hoofd. Dit was de beademingsballon. Iemand 
die op zijn borst drukte. En verder veel gedoe om zijn 
bed, veel mensen. Hij noemde de personen ook bij naam 
en noemde de plaats waar ze stonden in de kamer. 
Aangezien iemand met ventrikelfibrilleren geen bloedcir-
culatie heeft in zijn hersenen en daardoor buiten kennis 
raakt, acht ik het niet waarschijnlijk dat hij zintuiglijk nog 
kon waarnemen.” 
Voor nog meer voorbeelden verwijzen we graag naar 
Holden (2009), Sartori (2008), Sabom (1982, 1998), 
Rivas	et	al.	(2010),	Moody	&	Perry	(1988)	en	Rawlings	
(1991). 

De zogeheten ‘AWARE Study’ onder leiding van dr. Sam 
Parnia, Peter Fenwick en anderen probeert wereldwijd 
door middel van vernuftige tests met random beelden op 
computerschermen experimenteel bewijsmateriaal te le-
veren voor dit type BLE’s, vergelijkbaar met de veridieke 
waarneming van Tarts proefpersoon Miss Z. Hier is uiter-
aard niets op tegen, zolang het niet gepaard gaat met 
een onderschatting van de wetenschappelijke waarde 
van resultaten van casuïstisch onderzoek. 
Hoe dan ook is er nu reeds serieus bewijsmateriaal ver-
zameld dat wijst op de realiteit van echte ‘uittredingen’ 
in die zin dat de bewuste geest of ziel gedurende de er-
varing onafhankelijk van het brein opereert. De anomalie 
beperkt zich hierbij niet tot de buitenzintuiglijke waarne-
ming of andere paranormale verschijnselen, maar omvat 
in feite elke bewuste psychische activiteit tijdens de BLE 
(Nahm, 2012). n

1 Met dank aan Rudolf Smit, Inge Manussen, Masayuki Ohkado en 

Corrie Rivas-Wols. Correspondentie: titusrivas@hotmail.com
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Op 12 mei werd in de Uithof te Utrecht de jaarlijkse 
‘Voorjaarsdag van de Parapsychologie’ gehouden. Let 
op het voorvoegsel ‘voorjaar’, want het nieuwe bestuur 
van de SPR heeft besloten om tevens een jaarlijkse 
‘Najaarsdag van de Parapsychologie’ te gaan organise-
ren. Wanneer het zover is, wordt u daar tijdig van op de 
hoogte gesteld.
De ‘Voorjaarsdag van de Parapsychologie’ op 12 mei 
had als thema ‘Parapsychologie en Filosofie’, en was 
opgedragen aan prof. dr. Hans Gerding (filosoof) als 
afscheidscadeau voor al het werk dat hij meer dan 
dertig jaar lang voor de SPR, als bestuurslid en vice-
voorzitter, en voor het Tijdschrift voor Parapsychologie & 
Bewustzijnsonderzoek heeft verricht.

De dagvoorzitter Eva Lobach kondigde als eerste spre-
ker de Amerikaanse filosoof-parapsycholoog prof. dr. 
Stephen Braude aan, die een interessante lezing gaf 
over psychisch functioneren, de ongelijke verdeling van 
talenten onder mensen en de implicaties daarvan voor 
onderzoek en de praktijk van het dagelijks leven.
Erg leuk waren daarna de lezingen van Hanneke van Pel 
en Sophie Leydesdorff, twee psychologiestudenten van 
de Erasmus Universiteit. Tot voor kort hadden zij nooit 
van parapsychologie gehoord en in hun lezingen vertel-
den zij over hun ontdekkingstocht in dit onbekende deel 
van hun eigen vakgebied.
Dick Bierman begon zijn lezing met te zeggen dat hij 
een beetje zenuwachtig was omdat hij zich ging wagen 
op het terrein van de filosofie. Hij maakte ‘desondanks’ 
op een overtuigende manier duidelijk dat het vrije-wil-
probleem niet aan de orde gesteld kan worden zonder 
de parapsychologie daarbij te betrekken.
Hein van Dongen nam de zaal mee in een betoog over 
tijd en ruimte, waarin zowel onbegrensdheid als strakke 
grenzen elkaar verhelderden. Hij liet onder andere zien 
dat de parapsychologie een wetenschap is waar filosofen 
en wetenschappers beter niet omheen kunnen lopen 
maar juist inspiratie aan kunnen ontlenen.
Alle sprekers, de dagvoorzitter incluis, richtten waar-
derende woorden tot Hans Gerding voor zijn inzet 

voor de SPR en het Tijdschrift voor Parapsychologie & 
Bewustzijnsonderzoek.
Hans Gerding kreeg het laatste woord en bedankte voor 
deze interessante en inspirerende ‘Voorjaarsdag van de 
Parapsychologie’.

De redactie

Nawoord Hans Gerding
Graag wil ik alle sprekers, de programmacommissie en 
de dagvoorzitter hartelijk bedanken voor deze inspire-
rende dag die mijn afscheid markeert. Het programma 
weerspiegelde een groot deel van het werkveld waarin 
ik vanaf het begin van mijn studententijd zo’n beetje 
non-stop actief ben geweest. Ik vond het een hele eer dat 
deze schitterende congresdag aan mij werd opgedragen 
als dank en afscheid. En ik ben nog steeds onder de in-
druk van de mooie woorden die tot mij persoonlijk zijn 
gericht. 
Heel bemoedigend ook vond ik de bijdragen van de stu-
denten. Daaraan is af te lezen dat dit vakgebied leeft, en 
beslist een toekomst heeft.
Even inspirerend als de le-
zingen waren de pauze- en 
lunchgesprekken met de 
sprekers en sommige toe-
hoorders. Daar bleek hoe 
zeer zo’n dag in een behoefte 
voorziet. Nergens anders 
in Nederland komen zoveel 
mensen bijeen die met elkaar 
de belangstelling delen voor 
een academische benadering 
van paranormale ervaringen.
Ik wens de SPR een zon-
nige toekomst en hoop nog 
dikwijls als ‘buitenstaander’ 
deze ‘dagen van de parapsy-
chologie’ te bezoeken.
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Boven
Stephen Braude en Hans Gerding.

Links
Hans Gerding, Dick Bierman,
Joop M. Houtkooper.

Volgende pagina
Dick Bierman, Eva Lobach,
Stephen Braude.



Spiritualiteit is een officiële categorie in de definitie van gezondheid 
van de World Health Organisation, waar men gezondheid ziet als de 
dynamiek van fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel welbevinden. Dit 
betekent dat ontregelde gezondheid het gevolg kan zijn van crisiser-
varingen die verband houden met spiritualiteit.
Men spreekt van ‘spirituele crisis’ als iemand in een proces van 
psychologische transformatie is beland, waarbij sprake is van ‘bui-
tengewone ervaringen’ zoals: veranderde bewustzijnstoestanden, 
visioenen, paranormale ervaringen, energetische storingen, en onge-
wone lichamelijke sensaties. 
Deze ervaringen kunnen gepaard gaan met sterke gevoelens van 
zowel numineuze verhevenheid als diepe angst. Het is een erva-
ringswereld waar creativiteit, inspiratie en psychopathologie elkaar 
naderen en soms overlappen.

Wat tijdens deze conferentie aan de orde komt:
•	 een	spirituele	crisis	beleven
•	 een	spirituele	crisis	behandelen
•	 een	spirituele	crisis	onderzoeken
•	 spirituele	crisis	en	grenzen	van	de	wetenschap
•	 spirituele	crisis	en	filosofische	vragen

Meer informatie & inschrijven:
www.parapsy.nl

N I E U W S

Internationaal Congres 
over Spirituele Crisis
15 september 2012 in Leiden
16 september 2012 in Naarden

19TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 2 • 2012



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 2 • 201220

Dit riep de vraag op of dit een bewuste keus is geweest 
van de makers. Wat is het uitgangspunt geweest bij het 
maken van deze documentaire: wil men de ervaarder 
aan het woord laten en de ervaring in al haar nuance in 
beeld brengen? Dus: is deze documentaire bedoeld van-
uit het perspectief van de ervaarder? Of wil men vooral 
voorlichten of emanciperen: de kijker een genuanceerder 
beeld geven van wat mensen doormaken die een BDE 
hebben ervaren? 
Op de website www.retourtjehiernamaals.nl beschrijven 
de makers hoe hun interesse initieel meer lag bij de 
vraag of de BDE ‘een goddelijke interventie was of een 
special effect’, maar dat zij gedurende het maakproces 
steeds meer gefascineerd raakten door de verhalen van 
de geïnterviewden en hun worsteling met overgave en 
controle. De makers zijn met dit intiem portret erin ge-
slaagd deze fascinatie op mij als kijker over te dragen.
Als de makers nuance aan willen brengen in het vaak 

‘Retourtje hiernamaals’ is een documentaire waarin drie 

mensen geïnterviewd worden die een bijna-dooder-

varing (BDE) hebben gehad. De makers schetsen een 

integer intiem portret van drie zeer uiteenlopende 

bijna-doodervaringen. De geijkte BDE met de wellicht 

karikaturale tunnelervaring komt nauwelijks voor in deze 

documentaire. 

Cindy Doggen 

Retourtje hiernamaals

—Integer portret over BDE 
mijdt stereotypen

ietwat karikaturale beeld dat ongetwijfeld bestaat over 
de BDE, dan is men daarin geslaagd. Het is alsof deze 
documentaire wilde laten zien wat niet standaard is: 
een man die in Noorwegen onder een lawine komt en in 
doodsnood tot zijn overleden ouders bidt, het ontwapen-
de verhaal van de knoestige bouwvakker Koos die zijn 
bijna-doodervaring gebruikt om een stervende gerust te 
stellen en een materialistische workaholic die teruggeflo-
ten wordt door haar BDE.
Valkuil kan daarbij zijn dat deze documentaire voor een 
minder geïnformeerd publiek daardoor wellicht verwar-
ring op kan roepen. Geen enkele keer wordt de ‘geijkte 
BDE’ in zijn geheel beschreven. Als het doel is om ook 
deze kijkersgroep te informeren, dan kan dat doel wel-
licht voorbij geschoten worden in een welgemeende po-
ging de stereotypen te omzeilen.
Het valt op dat het zwaartepunt in deze documentaire 
meer lijkt te liggen bij hoe complex en ontwrichtend het 



21TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 2 • 2012

is om een BDE te integreren. Ontroerend is het relaas 
van een sympathieke vrouw, die jarenlang leefde als een 
workaholic. Ze maakt ons als kijker openhartig deelge-
noot van haar intellectuele worsteling met zichzelf op 
het moment dat ze na haar BDE ineens “overal geesten 
en spoken ziet, dan denk je ‘nou, het gaat niet goed met 
me!’”
Indringend was ook haar beschrijving van hoe Jezus 
op haar bed zat, terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo in 
hem geloofde. “Ik dacht ‘dat is Jezus’. Nu lijk ik net zo’n 
EO-figuur, ik ben in paniek naar de badkamer gerend.” 
Ze vertelt aanstekelijk huilend en lachend tegelijk over 
haar intense ervaring enerzijds en hoe ze zichzelf vervol-
gens voor gek verklaarde, “het is niet helemaal oké in je 
hoofd”.
Sterk punt vind ik dat de geïnterviewden alle geen uit-
gesproken ‘spirituelen’ of gelovigen waren, voorafgaand 
aan hun BDE. Dat rekent terecht af met het vooroordeel 
hieromtrent. De makers hebben voor deze documentaire 
35 mensen geïnterviewd en schrijven hierover: “steeds 
weer bleek de ervaring waarover men vertelde diame-
traal tegenover het beeld te liggen dat men tot dan toe 
over zichzelf en het leven had”. Dat is een fascinerend 
gegeven, dat prachtig in beeld gebracht wordt in deze 
documentaire. 
Deze documentaire waagt zich niet aan de wetenschap-
pelijk-existentiële welles-nietes-discussie. Er wordt niet 
gestrooid met indrukwekkende (autoscopie)-ervaringen, 
noch worden argumenten voor of tegen de overlevings-
hypothese uit de mouw geschud. En dat is wel eens zo 
verfrissend. De BDE’er hoeft ons in deze documentaire 
niet te overtuigen. Deze authentieke documentaire is 
erin geslaagd om, zonder missie, in een integer portret 
de mens centraal te stellen en ons deelgenoot te maken 
van de invloed van de BDE op het leven van de ervaar-
ders. n

Links
•	 www.retourjehiernamaals.nl 

•	 ‘Retourtje	Hiernamaals’,	te	zien	op	Uitzending Gemist:

 www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1243672

In ons vorige nummer zijn we vergeten te melden dat 
in de wetenschappelijke literatuur over déjà vu een 
Nederlandse wetenschapper een belangrijke rol heeft ge-
speeld. Het betreft dr. Herman N. Sno. Hij schreef in 1993 
een proefschrift met als titel The Déjà Vu Experience: A 
Psychiatric Perspective en promoveerde hierop bij prof. 
dr. P.W.M. de Meijer. 

Dr. Sno ontwikkelde voor zijn onderzoek een vragen-
lijst die in het onderzoeksveld nu als een standaard 
wordt gezien, namelijk de IDEA (Inventory for Déjà vu 
Experience Assessment). Het proefschrift geeft een goed 
overzicht over alle literatuur, beschrijft twee belangrijke 
gevallen en natuurlijk de resultaten van het vragenlijst-
onderzoek.

Herman Sno denkt dat geheugenopslag op een manier 
gaat die we kennen van de opslag van holografische 
beelden. Elk stuk van de opslag bevat het hele beeld. 
Alleen als je alles neemt, krijg je de details scherp, en 
als je een iets kleiner deel van het opgeslagen beeld 
gebruikt, wordt het wat waziger maar je verliest nooit een 
deel van het totale plaatje. Volgens dr. Sno krijg je een 
déjà vu-ervaring als de huidige situatie bij toeval past op 
zo’n wazig stukje van het hologram. n

Déjà vu
—Vragenlijst in het onderzoek

N AG E KO M E N  M E D E D E L I N G
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Uittredingen  
tussen de oren

Zo ook de jongen met wie ik een kamer deelde als vrij-
williger. Hij was bezig een screening op zijn universiteit 
te realiseren van de in 2010 uitgebrachte documentaire 
‘DMT: the spirit molecule’. Het is een documentaire naar 
aanleiding van het in 2000 verschenen boek van dr. 
Rick Strassman dat de sensationele ondertitel draagt: 
A Doctor’s Revolutionary Research into the Biology of 
Near-Death and Mystical Experiences, onderzoek dat Dr. 
Strassman in de jaren negentig heeft uitgevoerd. Naast 
het meten van de effecten van DMT op het lichaam en de 
microbiologie daarvan, verzamelde Strassman rapporta-
ges van de ervaringen van zijn deelnemers. DMT kennen 
we als de psychoactieve component in ayahuasca, een 
zeer sterk hallucinatie-veroorzakend brouwsel uit het 
Amazonegebied, waar het in sjamanistische ceremonies 
gebruikt wordt voor genezing en verwerven van kennis. 
De rapportages van Strassman’s proefpersonen logen er 
dan ook niet om. In de documentaire komen enkele van 
deze proefpersonen aan het woord en de exotische erva-
ringen worden, zoals een Amerikaanse History-Channel-
achtige documentaire betaamt, ondersteund door prach-
tige computer-animaties en geluidseffecten. 

Aan het woord komen vooral mensen die nog het beste 
beschreven kunnen worden als ‘gelovers’. Waarin ze 
precies geloven is iedere keer weer anders maar betreft 
wel steeds een persoonlijke versie van een alternatieve, 
verborgen realiteit en intelligente bewustzijnsvormen 
die deze bewonen. Afgezien van een enkele meer weten-
schappelijk georiënteerde deskundige, laat de documen-
taire vooral mensen aan het woord met uitvoerige kos-
mologische verklaringen. Je krijgt uiteindelijk de indruk 
dat het zoeken naar iets waarachtigs in de DMT-ervaring 
noodzakelijk leidt tot iets waanzinnigs. Het is natuurlijk 
volkomen te begrijpen: de ervaringen lijken vaak ex-
treem ‘echt’ en zien is tenslotte ook vaak geloven. Toen 

Afgelopen april was ik weer in 

Tucson voor het ‘Towards a Science 

of Consciousness Conference’. Zoals 

altijd een week van ontmoetingen 

met veel interessante mensen. Stephen Whitmarsh

B E W U S T Z I J N S N I E U W S



Uittredingen  
tussen de oren

er op een gegeven moment echter uitgebreid aandacht 
werd besteed aan het idee dat Descartes het wel eens 
bij het rechte eind zou kunnen hebben gehad, en dat de 
pijnappelklier inderdaad het chemische doorgeefluikje is 
tussen deze en de andere wereld, was de rek er bij mij in 
ieder geval wel uit. Dat is jammer want ik ben overtuigd 
van het persoonlijk en wetenschappelijk belang van mid-
delen als ayahuasca, en het informeren via populaire 
documentaires kan daar aan bijdragen. 

Het punt dat de documentaire echter volkomen leek te 
missen, is dat de subjectieve ervaring en de persoonlijke 
betekenis niets hoeven te zeggen over een objectieve 
wereld ‘out there’. En als je dan toch vanuit een eigen 
ervaring iets objectiefs probeert te begrijpen, kan je je 
eigen ervaringen niet zomaar aanvaarden. Alles moet uit 
de kast gehaald worden om je eigen observaties, aanna-
mes en interpretaties kritisch te toetsen. Let wel: het zal 
bij een goede illusie niets aan de ervaring afdoen. 

De reden dat mijn nieuwe vriend zo enthousiast was over 
DMT is dat het zijn eigen uittredingservaring bevestigde 
(daar was hij zich overigens volledig van bewust). Het 
was tijdens een feestje een paar jaar geleden: hij had 
een hele angstige reactie op paddo’s en belandde op 
een gegeven moment als een hoopje ongeluk onder de 
tafel met hapjes. Toen de andere feestgangers hem uit-
eindelijk vonden, belandde hij in de omhelzing van zijn 
vriendin die hem zo goed als ze kon probeerde gerust 
te stellen. Ze omhelsde hem zo stevig dat het voelde 
alsof ze hem kapot zou drukken, toen hij ineens met een 
‘plop’ uit zijn lichaam vloog. Voor enkele minuten keek 
hij neer op het feestje, in een gevoel van totale rust en 
gelijkmoedigheid. De ervaring heeft veel voor mijn vriend 
betekend en heeft een vrolijke en morele spiritualiteit in 
hem doen ontwaken.

Niet iedereen reageert echter hetzelfde op een ervaring 
van uittreding: “I went to bed at 11:00 pm. Suddenly, I 
was absolutely unable to move. However, I could pull my 
hands out of my physical hands, as if the latter were a 

pair of stiff gloves. I detached from my body and floated 
out in an upright position. I lay down in the air and floa-
ted across to the bed like a swimmer who had pushed 
himself from the edge of a swimming pool. But then 
I was seized by the ancient fear of losing my physical 
body. It sufficed to drive me back into my body…”
Dit is het verslag van de in mijn ogen meest relevante 
filosoof van dit moment, vooral op het gebied van be-
wustzijn. Thomas Metzinger heeft een zeldzaam talent 
voor het combineren van hersenwetenschap en filosofie. 
Daarnaast is zijn persoonlijke ervaring van de uittreding 
de reden dat hij het onderwerp is gaan bestuderen. Ook 
hij moest gewoon begrijpen hoe zijn ervaring mogelijk 
was. Zijn filosofisch werk is enorm sterk in analytisch 
detail en tegelijkertijd behandelt hij de meeste gebieden 
van het bewustzijnsonderzoek. Voor uittredingen heeft 
hij echter dus een zwak en het is niet voor niets dat hij 
in 2010 samen met Olaf Blanke een artikel schreef over 
uittredingen. In 2002 zorgde Olaf Blanke zelf al voor veel 
interesse in uittredingen na een publicatie in Nature. Na 
het elektrisch stimuleren van een bepaald hersengebied 
kregen sommige van zijn patiënten de ervaring alsof ze 
uit hun lichaam getrokken werden, of dat hun lichaam 
van vorm en positie veranderde. Hij repliceerde daarmee 
de beroemde bevindingen van Penfield, al uit 1955. 
Sindsdien is ook door neuroimaging-onderzoek duidelijk 
geworden dat onder andere de rechter ‘tempoparietal 
junction’ belangrijk is voor het organiseren van een 
lichaamservaring waarbij visuele, bewegings- en vesti-
bulaire informatie geïntegreerd wordt. Je zou je natuurlijk 
kunnen afvragen of de ervaringen van de patiënten van 
Penfield en Blanke wel in de buurt komen van die van 
Thomas Metzinger, of van die van mijn vriend, of de 
verslagen uit DMT: the spirit molecule. Let wel, het kan 
echter behoorlijk gek worden na bepaalde hersenaan-
doeningen.
In het artikel van Metzinger en Blanke wordt een over-
zicht gegeven van pathologische aandoeningen in li-
chaamservaringen en van de (beschadigde) hersengebie-
den die daarmee in verband gebracht zijn. Er zijn meer 
(vaak erg vreemde) aandoeningen die lichaamsdelen 
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betreffen, maar voor het doel van het artikel spitsen de 
auteurs zich toe op verstoringen in ervaringen van het 
minimaal fenomenologisch zelf. Volgens Metzinger be-
staat onze ervaring een zelf te zijn (normaal gesproken) 
namelijk uit minimaal drie essentiële hersenfuncties met 
bijbehorende subjectieve ervaringen: 
1) een globale vorm van identificatie met het lichaam als 

geheel (in tegenstelling tot met die van lichaamsde-
len);

2) een zelflocatie in plaats en ruimte;
3) een eerste persoonsperspectief (1PP). 
Het 1PP is als zwakke vorm slechts een geometrisch per-
spectief, in de sterke vorm ook de subjectieve ervaring 
een subject te zijn. De cognitieve variant is de reflectie 
daar weer op, het ‘idee’ een zelf te zijn.

Volgens Thomas Metzinger zijn er bij uittredingen versto-
ringen in al deze drie systemen. Allereerst zijn er echter 
verschillende varianten van ‘full-body-illusions’ (zie in de 
afbeelding hieronder). In ‘autoscopische hallucinaties’ 
ervaart men de zelf-locatie en 1PP vanuit het oorspron-
kelijke lichaam. Er is geen gevoel uit het lichaam te zijn 
getreden en men identificeert zich nog steeds met het 
fysieke lichaam. Alle drie de dimensies van het minimaal 
fenomenologisch zelf zijn hier zogezegd intact. De per-
soon ziet een illusoir eigen lichaam maar behoudt inzicht 
in het illusoire karakter ervan. In ‘heautoscopy’ worden 
zelflocatie en oorsprong van het 1PP-ervaren gebaseerd 

op de positie van het eigen lichaam, of op de positie 
van het gehallucineerde lichaam, of op beide. Deze twee 
dimensies kunnen snel van positie wisselen en zelfs 
onafhankelijk van elkaar, waardoor het visuele en au-
ditieve perspectief op een andere plaats ervaren wordt 
dan waar het lichaam ervaren wordt. Heautoscopy wordt 
dan ook geassocieerd met de ervaring ‘gespleten te zijn 
in twee zelven’. Alle drie dimensies van het minimaal 
fenomenologisch zelf zijn in heautoscopy pathologisch 
en de persoon heeft meestal geen inzicht in het illusoire 
karakter van het fenomeen. In uittredingservaringen zijn 
zelflocatie en de oorsprong van het 1PP altijd op een 
andere positie dan die van het eigen lichaam, vanuit 
een vaak enigszins verhoogd perspectief. De uittredings-
ervaring wordt dan ook geassocieerd met de ervaring uit 
het lichaam geplaatst te zijn in de zin dat de bezitter van 
de ervaringen zich buiten de grenzen van het lichaam 
bevindt. Zelfidentificatie vind plaats met het illusoire 
lichaam en niet met het fysieke lichaam. Alle drie de 
dimensies van het minimaal fenomenologische zelf zijn 
hier dus verstoord. De uittredingservaring is ook altijd 
hoogst realistisch en er is meestal geen inzicht in het il-
lusoire karakter van het fenomeen. 

De insteek van filosofen als Thomas Metzinger zijn de-
zelfde als die van neurowetenschappers: een functione-
le. Ze stellen de vraag naar de functie van de zelfervaring 
en de onderliggende systemen. Wat het bovenstaande 
laat zien is dat wat we onder ons ‘zelf’ verstaan veel 
te maken heeft met ons lichaam – waar het in tijd en 
ruimte verblijft – en met het perspectief vanwaaruit we 
denken de wereld waar te nemen en vanuit te hande-
len. Perceptie en beweging worden onbewust op een 
zo globaal mogelijke manier (het zelf) georganiseerd 
zodat onze handelingen efficiënt en geïntegreerd kunnen 
verlopen. Op het niveau van de ervaring echter wordt 
deze informatie als een globaal zelf ervaren. (Tijdelijke) 
verstoringen in deze organisatie, spontaan, door hersen-
beschadiging of door gebruik van middelen zoals DMT, 
leggen plotseling de achterliggende mentale architectuur 
bloot en laten zien dat er heel wat constructies schuil-
gaan in de waanzinnige wereld van onze eigen geest. n

•	 Blanke O, Metzinger T (2010). Full-body illusions and minimal phe-

nomenal selfhood. Trends in Cognitive Science. 13: pp 7-13.

•	 thespiritmolecule.com
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