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Voorwoord 

 
’Hier ben ik en ik sta op de grond 

De aarde draagt mij 

Daarom sta ik vast’ 
 

Deze regels zijn van de hand van Joanne Klink uit het gedicht ‘Hier ben ik’.
1
 Zij is op 

17 maart 2008 op 90-jarige leeftijd gestorven. Ooit schreef ik haar een brief, op 11 

januari 1994. Ik deed dat op aanraden van Trees Andree, docent 

godsdienstpedagogiek, van wie ik in 1993 college kreeg in het kader van de Pastoraal 

Psychologische Leergang. Andree had ons op het hart gebonden ons te bezinnen op de 

eigen religieuze bronnen: AHoe ben je zelf opgevoed, wat weet je nog, wat heb je 

ervaren, wat heb je gemist?@ 

Hoewel die vraag mij eerder gesteld was, en ik vaker over die vraag had nagedacht 

was het voor het eerst dat ik mij voornam met één bepaalde ervaring uit mijn vroege 

jeugd iets te gaan doen. Ik nam het besluit dat de scriptie ter afsluiting van de studie 

godgeleerdheid over bijna-doodervaringen zou gaan. 
Joanne Klink ontving mijn brief waarin dit voornemen was verwoord en daaraan 

gekoppeld mijn vraag of ik met haar van gedachten mocht wisselen. Zij belde mij per 
omgaande, op 12 januari, enthousiast, direct en doortastend. Ze wees me op de 

Stichting Merkawah en de Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Ze attendeerde mij op 
de arts Pim van Lommel die onderzoek deed naar bijna-dood ervaringen; op Bert van 

Schuijlenburg, die zelf een bijna-dood ervaring meemaakte en de opsteller is van 
aanbevelingen aan hulpverleners voor het omgaan met mensen met een bijna-dood 

ervaring.
2
 Ze noemde ds. Hans Stolp, die als ziekenhuispastor kinderen had ontmoet 

die een bijna-dood ervaring meemaakten. Ze raadde me boeken aan. Ook haar eigen 

boeken Het onbekende venster en Het open venster, waarin ze over bijna-dood 

ervaringen schrijft als openbaringen van een nieuwe tijd. 

Op mijn vraag of er op wetenschappelijk gebied iets van de hand van Nederlandse 

theologen bekend was, antwoordde ze: “Theologen willen er niet erg aan.”
3
 Op dat 

moment besefte ik als aanstaand theoloog mijn eigen terughoudendheid en aarzeling, 

maar Klink pareerde dit: “Je weet toch wat je zelf hebt meegemaakt?” Die bezinning 

op de levensbiografie, de integratie van mijn ervaring in het levensverhaal èn in het 

Verhaal van God en mensen begon toen pas goed. In 2003 dacht ik zo ver te zijn dat 

ik daadwerkelijk aan de scriptie kon beginnen. Opnieuw moest ik ervaren dat het niet 

lukte. Nog steeds had ik niet het gevoel vaste grond onder mijn voeten te hebben. Ik 

moest mijn zoektocht voortzetten. 
Het volgen van de Kerkelijke Opleiding4 in de afgelopen jaren èn het verschijnen van 

het boek van Pim van Lommel Eindeloos bewustzijn gaven mij uiteindelijk de vaste 
grond en hebben mij doen beseffen dat het nodig is dat predikanten en geestelijk 

verzorgers meer inzicht krijgen in de bijna-dood ervaring en de mogelijkheden van de 
pastorale begeleiding. In deze scriptie wil ik de vruchten van mijn zoektocht delen. 

Dankbaar ben ik. Voor alle leermeesters en leermeesteressen die mijn pad kruisten en 
mij zowel kritisch als bemoedigend begeleidden; voor alle mensen die mij hun 

vertrouwen schenken; voor de vrienden die met mij meeleven; voor mijn gezin dat mij 

                                                
1 Gedicht uit Het huis van licht, Kampen 1994 
2
 Bert van Schuijlenburg, Waar was de patiënt?, 1994 

3
 Wel was in 1980 het boek Doden sterven niet verschenen, van de predikant Dr. W.C. van Dam (1926-

1994) 
4
 Van de Protestantse Kerk in Nederland 
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liefde en geduld toont; voor mijn ouders wier liefde voor elkaar heeft geleid tot mijn 

geboorte, mijn leven. 

Dankbaar ben ik de Eeuwige, die zich ooit op de grens van leven en dood liet kennen, 

mij omhulde met liefde als een mantel en mij omscheen met ontfermend licht. Die mij 

met een kus terugstuurde naar de aarde. De Eeuwige houdt niet op mij toe te spreken 

met ‘maak je niet ongerust en verlies de moed niet’5 of met ‘heb het leven lief en wees 

niet bang’.
6
 Ik heb geen woorden dan onuitsprekelijke om mijn dank te tonen, en mijn 

daden om die liefde te beantwoorden. 

De scriptie draag ik op aan de kleinkinderen Bas, Niels, Rosa, Fleur en die nog in de 

toekomst verborgen zijn. Zij staan symbool voor alle kinderen die in deze wereld 

opgroeien en op zoek zijn naar het Geheim van het leven, naar God. Voor hen meld ik 

hier het gehele gedicht van Klink: 
 

Hier ben ik en ik sta op de grond 

De aarde draagt mij 

Daarom sta ik vast 

Ik mag er zijn  

 

Ik sta rechtop net als een boom 

Ik ben al groot en groei omhoog 

van de aarde naar de hemel  

 

Mijn eigen plek waarop ik sta is klein 

Maar wat een ruimte om mij heen 

Het lijkt wel eindeloos  

 

Onder mijn voeten is het hard 

Om mijn hoofd is het zacht 

De lucht die ik adem 

Altijd genoeg om te leven  

 

En ik kijk uit mijn ogen 

En zie de wereld in het licht 

Dichtbij en ver kan ik alles zien 

En als ik mijn ogen sluit kan ik wat dichtbij is voelen  

 

Mijn handen raken het aan 

En ik hoor de geluiden van de mensen en van de vogels 

en van de wind die blaast langs het raam  

 

 

                                                
5
 Johannes 14:27 

6
 Tekstfragment van een lied gezongen door Liesbeth List in Concert, 2006. Tekst en melodie zijn van 

P. Obispo, L. Florence en H. Kooreneef. 



 c 

Ik sta niet stil maar kan me bewegen 

Ik ben geen boom 

Ik loop ergens naar toe 

Soms weet ik de weg 

soms niet  

 

Hier ben ik 

Dat kan ik zeggen 

En ik weet dat ik leef 

En ik leer de namen van alle dingen  

Maar weet ik ook waarom ik hier ben? 

Of betekent leven dat geheim ontdekken? 
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Inleiding 

 

Een van de chassidische vertellingen van Martin Buber luidt aldus: 

De Baalsjem zei: “Als ik een hoge graad van kennis bereikt heb, weet ik dat geen 

letter van de leer in mij is en dat ik geen stap in de dienst van God heb gedaan.” 

Dit woord van de Baalsjem berichtte rabbi Mosje van Kobrin aan een andere tsaddik. 

Die vroeg hem: “Er staat toch in de Midrasj: ‘Kennis hebt gij verworven, wat 

ontbreekt u dan nog?’ De rabbi van Kobrin antwoordde: “Zo is het naar waarheid. Als 
je kennis verworven hebt, weet je eerst wat je ontbreekt”.7  

Zo vergaat het ook mij, student in de godgeleerdheid. De studie leidt tot (voorlopige) 
antwoorden, maar ook tot steeds meer nieuwe vragen, terwijl de oude nog niet geheel 

beantwoord zijn. Een van die vragen komt voort uit mijn eigen biografie: een ervaring 
op de grens van leven en dood, die als een parel in een oester jarenlang bewaard is 

gebleven. Het was lange tijd een stilzwijgend verborgen juweel dat groeide in de 
verwachting dat er eens woorden voor gevonden zouden kunnen worden. Dat 

gebeurde voor het eerst in 1975 toen er een boek van de Amerikaanse filosoof en 

psychiater Dr. Raymond A. Moody Jr. verscheen met de titel Life after Life. In dit 

boek worden de bijzondere ervaringen beschreven en onderzocht vanuit een 

verzameling verhalen van 150 mensen die klinisch dood of zeer nabij de dood waren 

geweest. Zij vertellen wat zij in die situatie hebben meegemaakt, hoe emotioneel en 

ingrijpend dat was en hoe het hun verdere leven ingrijpend en blijvend heeft 

beïnvloed. Moody gaf aan de ervaring de naam Near-Death Experience (NDE); in het 

Nederlands is dat met de term bijna-dood ervaring (BDE) vertaald.  

In de verhalen van deze mensen herkende ik wat mijzelf was overkomen. Plotseling 

waren er woorden voor een ervaring, in de kindertijd opgedaan, die zoveel emotie 

teweeg bracht en indruk maakte dat ik die nooit heb kunnen vergeten. Ik bleek, zo 

ontdekte ik, niet de enige te zijn.  

Toen ik in 1988 theologie ging studeren hoopte en verwachtte ik dat aan deze 
ervaringen aandacht gegeven zou worden. Hoewel het een van de taken van de 

theologie is om actuele ervaringen van mensen op behoedzame en bezonnen wijze te 
integreren in het bestand van de traditie,8 bleek het fenomeen geen object van 

onderzoek en discussie te zijn binnen de diverse theologische disciplines. Dit is de 
aanleiding geworden tot deze scriptie. De studie, en de religieuze gemeenschap, bood 

mij echter wèl taal om mijn ervaring in verband te brengen met religie. Dat geeft mij 
de vrijmoedigheid om als theoloog en ervaringsdeskundige het terrein van de bijna-

dood ervaring zorgvuldig en met eerbied te betreden en te doordenken. 

Intussen is er wereldwijde belangstelling voor de bijna-dood ervaring. Dat is niet in de 

laatste plaats te danken aan de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel. Hij begon in 

de jaren tachtig van de vorige eeuw met een team aan een langdurig prospectief 

onderzoek naar de bijna-dood ervaring. In het boek Eindeloos bewustzijn dat eind 

2007 verscheen doet hij verslag van de studie, geeft hij een overzicht van de 

onderzoeken die wereldwijd verricht zijn en geeft hij een wetenschappelijke visie op 

de bijna-dood ervaring. Hij is zich ervan bewust dat deze visie niet meer is dan een 

aanzet voor verdere studie en discussie omdat ‘men op dit moment nog geen 

                                                
7
 Buber, M. [1985(5)], Chassidische vertellingen, blz. 94.  

8
 Adraanse, H.J., Krop, H.A., Leertouwer, L. (1987), Het verschijnsel theologie, blz. 125 
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definitieve antwoorden heeft kunnen formuleren op de vele belangrijke vragen over 

ons bewustzijn en over de relatie van het bewustzijn met de hersenen’.
9
  

Voor mensen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt is het boek van Van 

Lommel een erkenning en herkenning. Het is voor hen belangrijk dat zij over hun 

emotionele en diep ingrijpende ervaring kunnen praten, zodat de integratie van de 

ervaring in de levensloop mogelijk wordt. In de praktijk blijkt dat het integratieproces 

vaak moeilijk verloopt en lang duurt. Het belangrijkste probleem dat daaraan ten 

grondslag ligt is het niet kunnen communiceren over de ervaring en deze niet kunnen 

duiden.
10

 Dit gegeven vormt de probleemstelling van mijn studie. De vraagstelling die 

hieruit voortvloeit is: hoe kan de pastor mensen met een bijna-dood ervaring helpen de 

ervaring ter sprake te brengen en te interpreteren? Om die vraag te kunnen 

beantwoorden moeten eerst de volgende deelvragen gesteld en beantwoord worden: 
* Wat is de geschiedenis en de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek 

naar de bijna-dood ervaring (Hoofdstuk 1) 
* Wat houdt de bijna-dood ervaring als fenomeen in? (Hoofdstuk 2) 

* Wat zijn de gevolgen van de bijna-dood ervaring en hoe werkt deze door in het 
leven van mensen? Welke problemen doen zich hierbij voor? Wat vraagt dit 

van de hulpverlening? (Hoofdstuk 3) 
* Wat is de plaats van de bijna-dood ervaring binnen het kader van religieuze 

ervaringen? Kan de ervaring gezien worden als een religieuze ervaring? 

(Hoofdstuk 4) 

De antwoorden op deze vragen bieden een raamwerk waarbinnen de vraag naar de 

communicatie over de bijna-dood ervaring in het pastoraat aan de orde gesteld wordt. 

In hoofdstuk 5 wordt besproken hoe pastores om kunnen gaan met mensen met een 

bijna-dood ervaring, hoe zij de communicatie en de reflectie over de ervaring en de 

gevolgen er van kunnen bevorderen en wat dit van hen aan kennis, attitude en 

vaardigheden vraagt. 

De doelstelling van de scriptie is dat ik door de beantwoording van bovenstaande 

vragen een handreiking bied aan pastores en geestelijke verzorgers die in de praktijk 

mensen met een bijna-dood ervaring ontmoeten. Tevens hoop ik hiermee een positieve 

bijdrage te leveren aan de integratie van de bijna-doodervaring in de levensloop van 

mensen. 

Deze scriptie is een theoretische verkenning. De bronnen zijn wat de kennis over de 

bijna-dood ervaring betreft afkomstig uit de studies van de medische en sociale 
wetenschap. De belangrijkste zijn: 

* Raymond Moody, Life after Life (1975) en Reflections on Life after Life (1977) 
* Pim van Lommel, Eindeloos bewustzijn (2007) 

* Phyllis Atwater, Beyond the light:What isn’t being said about near-death 

experiences (1994) en The big book of near-death experiences; the ultimate 

guide to what happens when we die (2007)  

* Bruce Greyson, ‘Near-death experiences and spirituality’ (2006) en ‘Near-

death experiences: clinical implications.’ (2007) 

* Mark Fox, Religion, spirituality and the near-death experience (2003) 

Deze studies gebruik ik met name voor de hoofdstukken 1, 2 en 3. Moody is 

belangrijk omdat zijn onderzoek het standaardwerk is waarop latere onderzoekers zich 

richtten en voortbouwden. De onderzoekers Van Lommel, Atwater en Greyson zijn al 

decennia lang betrokken bij het onderzoek naar de bijna-dood ervaring. In verband 

met Atwater is het nog van belang te vermelden dat zij ervaringsdeskundige is. Mark 

                                                
9
 Van Lommel, P. (2007), Eindeloos bewustzijn, blz. 25 

10
 Van Lommel, P. (2007), Eindeloos bewustzijn, blz. 73,74 
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Fox is een religiewetenschapper die een studie heeft verricht van 100 niet eerder 

gepubliceerde bijna-dood ervaringen die behoren tot een verzameling van 6000 

religieuze verhalen. De citaten uit ervaringen in hoofdstuk 2 zijn voornamelijk aan het 

boek van Fox ontleend. 

Voor hoofdstuk 3 gebruik ik bovendien de onderzoeken van de psycholoog Igor 

Corbeau, Verlangen naar het Licht (2004) en van gezondheidswetenschapper 

Monique Schoonbrood, Integratie van bijna doodervaringen, BDE (2007). Hun 

studies bieden inzicht in de problematiek die kan ontstaan bij de integratie van de 

BDE in de levensloop en wat de hulpvraag is van de mensen. 

De bronnen voor hoofdstuk 4, de vraag naar de bijna-dood ervaring als religieuze 

ervaring zijn: 

* William James, The varieties of religious experience; een onderzoek naar de 

menselijke aard (1902) 

* Antoon Vergote, Religie, geloof en ongeloof; een psychologische studie (1987) 
* Dr. W. Zijlstra, Op zoek naar een nieuwe horizon;  handboek voor klinische 

pastorale vorming (1989) 
* Ruard Ganzevoort & Jan Visser, Zorg voor het verhaal; achtergrond, methode 

en inhoud van pastorale begeleiding (2007) 
James’ studie is het standaardwerk voor religieuze ervaring. De werken van Vergote 

en Zijlstra zijn overzichtsstudies van de godsdienstpsychologie waarin aandacht is 

voor de religieuze ervaring. Ganzevoort & Visser hebben in hun recente pastoraal-

theologische boek veel aandacht voor de (religieuze) ervaring, het verhaal van de 

mens in relatie tot het Verhaal van God.  

In hoofdstuk 5, de verkenning van pastoraat aan mensen met een bijna-dood ervaring 

baseer ik mij opnieuw op Ganzevoort & Visser. Hun narratief-hermeneutische 

benadering sluit aan bij de ervaringen van mensen. Zij bieden goed gereedschap aan 

pastores om naar de verhalen van mensen te luisteren en daarop te reflecteren. Ook 

hebben zij oog voor het belang van de theologie in het pastoraat.  

Een ander pastoraal model dat ik wil gebruiken is het presentiemodel van Neil 

Pembroke. In zijn boek The art of listening; dialogue shame and pastoral care (2002), 

benadrukt hij het belang van echte en oprechte aanwezigheid en de rol die schaamte 

speelt als die aanwezigheid ontbreekt. Vanwege zijn aandacht voor de attitude van de 
pastor vind ik zijn benadering van belang voor de pastorale zorg aan mensen met een 

bijna-dood ervaring. 
De scriptie eindigt met een samenvatting en indien mogelijk met een aanbeveling voor 

verder onderzoek en bijscholing van pastores. 
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Hoofdstuk 1 Geschiedenis van het onderzoek van de bijna-dood ervaring 

 

1.1 Inleiding 

 

“Binnen de voorbereidingen voor een verhuizing haalde ik in de garage een 

schroevendraaier om daarmee onze aaneengeschakelde boekenkasten tot verhuisbare 

eenheden terug te brengen. Vanuit de garage liep ik de keuken in en het volgende 

moment lag ik op de grond. Mijn vrouw zat geknield naast me, boog zich over mij 

heen en zei dat ik gevallen was; dat ik een poosje bewusteloos was geweest. Het 

onderzoek door medici bracht geen zekerheid inzake de oorzaak, maar het hart werd 

verdacht. Toen kreeg ik een vernuftig apparaatje geplaatst onder de huid, een recent 

ontwikkelde implanteerbare ECG-recorder, genaamd ‘reveal’. Dat apparaatje zou 

mijn hartfuncties registeren en deze gegevens bewaren die na een eventuele volgende 

black-out afgelezen zouden kunnen worden. Ongeveer een maand later viel ik weer 

bewusteloos en toen verraadde de reveal dat mijn hart twaalf seconden had 

stilgestaan. Ik kreeg een pacemaker. 

Dit is de buitenkant van het gebeuren. De binnenkant had ik voor geen goud willen 

missen. Mijn vrouw had daar iets van opgevangen. Zij zei me dat ik nog nooit zo 

gelukkig uit mijn ogen had gekeken als toen ik was bijgekomen; zo gelukkig en met 

zo’n diepe rust in mijn ogen. Het waren niet mijn woorden maar het was mijn blik die 

haar enigszins liet delen in mijn ervaring. Pas enkele dagen later kon ik haar zeggen 

dat ik was ontwaakt vanuit een ontmoeting met een immense mij koesterende warmte; 

met het besef dat ik mag zijn zoals ik ben; dat ik weet dat ik de tijd krijg om in dit 

leven nog het een en ander te doen; met een weten van de goedheid van ‘na de dood’.  

Ik heb het verder niemand kunnen zeggen. Het valt niet over te dragen; evenmin als je 

een doofgeborene iets kunt overdragen van je verrukking omtrent Beethovens zesde. 

Bovendien zou dit praten afbreuk doen aan de glans van de symfonie. Precies zo, zou 

ik pratend over mijn bijna-dood ervaring de immense rijkdom van die ervaring 

kunnen doen verschrompelen onder het onbegrip van de toegesprokene. Het 

onvermogen om mijn diepste ervaring te delen met anderen maakt mij eenzaam.” 

 

Bovenstaande getuigenis is van drs. T.A.C.M. Gerritse.
11

 Uit het verhaal wordt 
duidelijk dat wat hem overkomt plaatsvindt in een kritieke situatie, op de grens van 

leven en dood; dat het gebeuren zo ongewoon, indrukwekkend en emotioneel is dat 
deze moeilijk in woorden over te brengen is aan anderen; dat het niet kunnen 

communiceren van zijn diepste ervaring, die hij voor geen goud had willen missen, 
hem eenzaam maakt. Toch deelt de heer Gerritse dit gebeuren met 25 miljoen mensen 

over de hele wereld.
12

 Wat hij heeft meegemaakt is een bijna-dood ervaring. 
Vanaf 1975, met het verschijnen van Moody’s boek Life after Life, zijn dergelijke 

getuigenissen aanleiding geweest voor wetenschappelijk onderzoek. Bruce Greyson, 

psychiater en al meer dan 30 jaar betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek van 

de bijna-dood ervaring definieert de ervaring zo: 

‘Sommige mensen vertellen van ongewone, diepgaande ervaringen die hen 

onverwacht en ongevraagd overkomen in de nabijheid van de dood, die zij zelf 

beschouwen als religieus of spiritueel. Vaak gaan deze emotionele ervaringen gepaard 

met een gevoel gescheiden te zijn van het lichaam, het binnengaan van een ruimte die 

het persoonlijke ego en de gewone grenzen van tijd en ruimte overschrijdt. Hierin 

vinden ontmoetingen plaats met religieuze gestalten en een mystieke of goddelijke 

                                                
11

 Drs. T.A.C.M. Gerritse in Haptonomisch Contact, 19
e
 jaargang, nr. 2, juni 2008 

12
 Van Lommel (2007), blz. 36 
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aanwezigheid. Men ervaart een kosmische eenheid, heiligheid en een diepe positieve 

gevoelsemotie die onuitsprekelijk is.’
13

 

Tussen 1975 en 2005 zijn in totaal 42 studies verschenen in boeken en 

wetenschappelijke tijdschriften.14 In dit hoofdstuk wil ik van een aantal een korte 

beschrijving geven. Daarbij beperk ik mij tot de belangrijkste. Het jaartal 1975 is een 

markeringspunt in de tijd, maar vóór die datum bestonden er al verzamelingen van 

sterfbedervaringen en –visioenen, en mystieke en religieuze ervaringen. Ook hiervan 

wil een aantal bespreken, omdat zij vanwege de overeenkomsten met bijna-dood 

ervaringen van belang zijn. De periode na 1975 verdeel ik over de retrospectieve 

studies en de prospectieve. Het retrospectieve onderzoek begint met Moody en breidt 

zich uit over verschillende aspecten van de ervaring: verifiëring van de inhoudelijke 

elementen die Moody vaststelde, bijna-dood ervaringen bij kinderen, de transformatie 
die door de ervaring wordt veroorzaakt, de integratie van de ervaring in de levensloop, 

en implicaties van de bijna-dood ervaring voor de theologie. 
De prospectieve studies vinden, in tegenstelling tot de retrospectieve, plaats onder 

gecontroleerde omstandigheden. Deze onderzoeken kunnen hetgeen eerder gevonden 
is bevestigen of corrigeren. De afgelopen jaren zijn ook overzichtspublicaties 

verschenen die een breed zicht bieden op het fenomeen bijna-dood ervaring. Eén 
ervan is een cross-cultureel overzicht van bijna-dood ervaringen. Ten slotte wil ik een 

samenvatting geven en de stand van zaken met betrekking tot de nog onbeantwoorde 

vragen. 

 

1.2 Sterfbedervaringen 

 

1.2.1 Inleiding 

 

In dit gedeelte geef ik een overzicht van de verzamelingen van ervaringen die door 

verschillende personen, wereldwijd, en onafhankelijk van elkaar zijn vastgelegd. Het 

kan gaan om sterfbedervaringen, maar er zijn ook ervaringen bij van mensen die hun 

kritieke situatie overleefden. 

Deze literatuur is van belang omdat de tendens is opnieuw aandacht te geven aan deze 

ervaringen. De psychiater en onderzoeker Peter Fenwick vermeldde in de Bruce 
Greyson lezing van 2004 dat men op het vroegere werk van Karlis Osis en Erlendur 

Haraldsson (1977) wil voortbouwen. Men gaat verscheidene vervolgonderzoeken 
doen in verschillende landen (ook in Nederland) naar ‘approaching death experiences’ 

in  palliatieve zorginstellingen.
15

  
 

1.2.2 Albert Heim 1892 
 

De eerste verzameling van ervaringen op de grens van leven en dood, betreft 

alpinisten die een val in de diepte meemaakten en deze overleefden. Deze ervaringen 

zijn aan het einde van de 19
e
 eeuw, 1892, vastgelegd door de Zwitserse alpinist en 

                                                
13

 Greyson 2006 en 2007 
14

 Van Lommel (2007), blz. 101 
15 Fenwick, P. (2004) ‘Science and spirituality: a challenge for the 21st Century.’ http://www.iands.org  

en in het Nederlands vertaald in: Terugkeer 16(4), 2005, blz. 10-21. Een studie is inmiddels 

gepubliceerd: Brayne, S., Farnham, C. en Fenwick, P., “Deathbed phenomena and their effect on a 

palliative care team: a pilot study. In:  American Journal of Hospice and Palliative Care 23, no.1, 

blz.17-24. 
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geoloog Albert Heim (1849-1937) onder de titel Notizen über den Tod durch Absturz. 

Zelf overleefde hij ook een val: 

“Während des Falls stellte sich die erwähnte Gedankenflut ein. Was ich in fünf bis 

zehn Sekunden gedacht und gefühlt habe, lässt sich in zehnmal mehr Minuten nicht 

erzählen. Alle gedanken und Vorstellungen waren zusammenhängend und sehr klar, 

keineswegs traumhaft verwischt. (…) Dann sah ich, wie auf einer Bühne aus einiger 

Entfernung, mein ganzes vergangenes Leben in zahlreichen Bildern sich abspielen. 

Ich sah mich selbst als die spielende Hauptperson. Alles war wie verklärt vorn einem 

himmlischen Licht.”
16

  

 

1.2.3 Camille Flammarion 1922 

 
In Frankrijk was het de wetenschapper en astronoom Nicolas Camille Flammarion 

(1842-1925) die in het begin van de 20
e
 eeuw een groot aantal waarnemingen van 

sterfbedden bijeen had gebracht in een drie delen omvattend en 1265 pagina’s tellend 

boek La mort et son mystère.
17

 Hij raakte overtuigd van de onsterfelijkheid van de ziel 
en dat de geestelijke wereld berust op fysiologische wetten. “Mors janua vitae: la mort 

est la porte de vie. Le corps n’est qu’un vêtement organique de l’esprit; il passé, il 
change, il se désagrège: l’esprit demeure. La matière est une apparence pour le corps 

de l’homme comme pour tout le rest. L’univers est un dynamisme. Une force 

intelligente régit tout. L’âme est indestructible.”
18

 

 

1.2.4 William Fletcher Barrett 1926 

 

In Engeland verschijnt in 1926 een klassiek geworden onderzoek naar 

sterfbedvisioenen.19 Het is beschreven door de natuurkundige William Fletcher Barrett 

(1844-1925), een van de oprichters van de Society for Psychical Research (1882). In 

deze getuigenissen komen ervaringen voor waarbij sprake is van uit het lichaam 

treden, het binnengaan van een paradijselijke ruimte, het horen van muziek en het 

ontmoeten van overleden familieleden.20 

 

1.2.5 Elisabeth Kübler-Ross 1969 
 

Na een lange periode van stilte, wordt deze in 1969 verbroken door de Zwitsers-
Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004). Zij doorbreekt het taboe 

van de dood en maakt deze bespreekbaar. Zij schreef over haar ervaringen met 
stervenden.21 De gesprekken met ongeneeslijk zieke patiënten overtuigden Kübler-

Ross er van dat er leven na de dood is. Eén geval gaf hierin voor haar de doorslag: een 
twaalfjarig meisje vertelde haar dat ze haar doodservaring voor haar moeder had 

verzwegen. Het was zo’n fijne ervaring geweest dat ze niet meer terug wilde. ‘Ik wil 

niet tegen mijn mamma zeggen dat er een nog fijnere plek is dan bij ons thuis.’
22

 

 

                                                
16

 Heim, A. von St. Gallen, Notizen über den Tod durch Absturz. Jahrbuch des Schweizer Alpenclub 

27, blz. 327-337, 1892 
17

 Nicolas Camille Flammarion, La mort et son mystère, Parijs 1922 
18 Nicolas Camille Flammarion, La mort d’après Camille Flammarion, Parijs 1923, blz. 11 
19

 Deathbed Visions: The Psychical Experiences of the Dying,  Londen 1926 en Northhampton 1986 (2) 
20

 Fox (2003), blz. 25-27 
21

 On Death and Dying (1969). In Nederland verschenen onder de titel Lessen voor levenden 
22

 Elisabeth Kübler-Ross, De cirkel van het leven, blz. 184 
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1.2.6 J.V. Teunissen 1971 

 

In Nederland beschreef de zenuwarts J.V. Teunissen sterfbedervaringen uit zijn 

praktijk.23 Hij herkende deze ervaringen als eschatologische ervaringen die ook in de 

geschiedenis beschreven zijn door Shakespeare, Goethe, Dante, Plato, Plutarchus en in 

de Bijbel. De verhalen betekenen volgens hem dat de dood veeleer een doorgang, een 

passage is, dan een einde.
24

 Een voorbeeld uit zijn praktijk is het volgende verhaal:
25

 

 

“In de eerste jaren van de bezetting had ik zonder het te weten een verlaagde 

bloeddruk. Ik lag met griep te bed, maar achtte me wel in staat op eigen gelegenheid 

naar het toilet te gaan. Toen ik goed en wel naast mijn bed stond, verdween de wereld 

uit mijn bewustzijn. Ik stond op een hoogte, met achter mij een donker bos, waaruit ik 

zojuist was gekomen. Links en rechts waren nog zwarte schaduwplekken, maar ik 

stond zelf in een soort van halflicht. Vóór mij lag in de diepte een golvend landschap, 

groene heuvels, met hier en daar bos, althans donkerder begroeiing; daarin zou ik zo 

aanstonds afdalen, maar ik wachtte nog op iemand die mij heel dierbaar was en die 

elk ogenblik uit het bos te voorschijn kon komen; dan zouden we samen verder gaan. 

Ik keek niet om, ik had het gevoel dat ze zó naast me zou staan. Het landschap was 

heel stil. Ik kan me geen beweging van mens of dier herinneren; toch was het ’t 

volmaakte tegendeel van doods. Het was overgoten met een gouden licht. Deze 

retorische beschrijving is niet adequaat aan de waarneming: die was letterlijk 

onbeschrijfelijk. Er was niets dan een grote stilte en een volmaakt geluk, zelfs in het 

wachten op de ander was geen onrust van verlangen. Het geheel was tijdloos. 

Ik kwam bij, doordat een luide stem in mijn oor schreeuwde: “rustig ademhalen!” Ik 

kon me nog niet bewegen. Een arm of been drukte afschuwelijk pijnlijk tegen iets dat 

ontzettend grof, hard en ruw was: een plank van mijn ledikant. Het behang op de 

muur tegenover mij – het had een korrelige structuur – was afgrijselijk grof, ik zag 

elke korrel afzonderlijk groot, het was als een grauwe vijandige rotswand. Door het 

raam van de slaapkamer viel een licht dat tegelijk grauw en schel was, een hard, 

doods licht. (buiten scheen de zon). Mijn armen en benen waren van lood. Alles was 

zwaar, grof en op de een of andere manier vijandig, en tegelijk onwezenlijk. Wat 

moest ik in deze wereld beginnen, nu ik wist dat die andere er was? Een hel – zonder 

Vergilius. Geruime tijd heb ik een gevoel gehad als van een uit het Paradijs 

verdrevene.” 

Het viel Teunissen in de getuigenissen op dat de ervaringen vrijwel altijd begeleid zijn 

door een sterke positieve gevoelstoon: verrukking, extase, vrede; dat het 
waargenomene het karakter draagt van iets paradijselijks, een ‘andere’ werkelijkheid, 

die tijdloos is; dat bepaalde elementen steeds voorkomen: kleuren, landschappen, 
licht, een stem, een terug moeten bij een grens, de indruk van realiteit; dat het effect is 

dat mensen niet meer bang zijn voor de dood en dat de ervaring levenslang eidetisch 

scherp nablijft. Hij typeert de ervaring als een grens-fenomeen dat verklaard zou 

kunnen worden door een dissociatie tussen een ‘naturae corpus’ en een ‘animae 

corpus’, in welke laatste het ik-bewustzijn blijft behouden, dat over buitenzintuiglijke 

waarneming beschikt. Hij ziet dit in overeenstemming met de opvatting van Bergson 

en Kant, die menen dat de hersenen slechts een instrument zijn van een wijder 

omvattend bewustzijn.26 Voor de volledigheid meldt Teunissen dat er ook negatieve 

                                                
23

 J. V. Teunissen (1971), Paradijselijke visioenen 
24

 Ib., blz. 7 
25

 Ib., blz. 33,34 
26

 Ib., blz. 54 
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ervaringen voorkomen: het zien van angstaanjagende gestalten (imagines diaboli), 

gevoelens van uiterste eenzaamheid en duistere verlatenheid. Deze ervaringen zijn 

verre in de minderheid. Een reden hiervoor kan hij niet geven. De visoenen tijdens het 

sterven acht hij geen pathologische hallucinaties omdat deze laatste in tegenstelling tot 

de eerste geen eenmalig, diep-insnijdend, levensveranderend karakter hebben, met 

positieve gevoelstoon en typische fenomenologie. De ervaringen vind hij te 

vergelijken met bekeringservaringen. Beide zijn religieuze ervaringen met 

openbaringskarakter.27 

 

1.2.7 Eckart Wiesenhütter 1974 en J.C. Hampe 1975 

 

In het Duitse taalgebied verschijnen twee boeken. Het ene, een klein boekje, is van 
een arts, de andere van een theoloog. De arts is Eckart Wiesenhütter28 die in de 

Tweede Wereldoorlog in de omgang met zwaar gewonde soldaten opmerkzaam 
gemaakt was op ervaringen op de grens van leven en dood. Hij verzamelde na de 

oorlog meer gevallen, als gevolg van verdrinking, bevriezing enz. Ook maakte hij - 
geheel tegen zijn verwachting in - zelf een bijna-dood ervaring mee, die gepaard ging 

met een toenemend gevoel van geluk en bevrijding. Het effect van de ervaring was dat 
zijn doodsangst er door verdween en plaats maakte voor een blijvend gevoel van 

heimwee en verlangen.
29

 Zijn publicatie riep in Duitsland veel weerstand op en leidde 

tot heftige discussies.
30

  

De Duitse evangelisch-lutherse theoloog Johann Christoph Hampe vatte deze 

discussies samen en vulde dit aan met stervensverhalen uit andere literatuur. Dit 

leidde tot zijn boek Sterben ist doch ganz anders. De verhalen in zijn boek gaan niet 

alleen over mensen die aan het einde van hun leven gekomen zijn, maar ook over 

mensen die door diverse situaties werden overvallen en in levensgevaar verkeerden. 

Hampe wil deze mensen in zijn boek aan het woord laten komen omdat hij vindt dat 

hun ervaringen de mens leren zich bewust te zijn van de grenzen van het leven. De 

ervaringen leren de mens deze grenzen te respecteren en zich daarop voor te bereiden. 

Hij noemt dat stervensarbeid. Hampe ontleent aan de getuigenissen van de mensen die 

stervende zijn het vertrouwen dat het waar is wat het geloof hem leert: dat het met zijn 

sterven niet afgelopen is met hem, ‘Ich bin gesucht’.
31

 
In de verhalen van de mensen, hoe divers ook, ziet hij gemeenschappelijke 

elementen:
32

 
1. Het uittreden van het Ik 

2. De rekenschap van het Ik, ofwel het ‘levenspanorama’ 
3. De verruiming van het Ik 

4. De terugkeer van het Ik 
5. De sprakeloosheid 

Deze elementen werkt Hampe verder uit in zijn boek, geïllustreerd met verhalen. 

Hieruit blijkt hoe indrukwekkend het ervarene is en heimwee en verlangen 

veroorzaakt. De terugkeer is een grote smart;  het verblijf terug op aarde wordt als een 

verbanning ervaren. Het teruggekeerd zijn is en blijft pijnlijk en kan jaren duren. ”Ik 

                                                
27

 J. V. Teunissen (1971),  blz. 79 
28

 Eckart Wiesenhütter, Blick nach drüben. Selbsterfahrungen im Sterben, Hamburg 1974 
29 Hans Kung, Eeuwig leven, blz. 23 
30

 Joachim Nicolai in een bespreking van de klassieke literatuur van de NTE. Netzwerk 

Nahtoderfahrung, http://www.8ung.at/nahtoderfahrung 
31

 Hampe (1975), blz. 143 
32

 Ib.,  blz. 45 
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weet, en ik zoek de hemel af of ik weer opstijgen mag en Jezus mag zien van 

aangezicht tot aangezicht. Ik kan hier in de wereld geen thuis meer vinden en 

geborgenheid.” 
33

 De mensen die rapporteerden over hun bijna-dood ervaring zetten 

Hampe aan het denken over theologische vragen ten aanzien van de dood, het 

dualisme (scheiding lichaam en ziel), de verhouding tussen hersenen en bewustzijn, de 

opstanding, visioenen, profetieën, pastoraat aan stervenden en rouwenden. Hampe 

heeft het vraagstuk van het dualisme en de opstanding voor zichzelf opgelost door te 

stellen dat een mens zich zowel in leven als in sterven binnen de invloedssfeer van 

God bevindt, en dat er tussen het sterven van de mens en de opstanding in het Rijk 

Gods geen uitdoving van de ziel zal plaatsvinden, ondanks dat het lichaam is 

gestorven.
34

 

 
1.2.8 Karlis Osis en Erlendur Haraldsson 1977 

 
Hoewel het boek At the hour of death pas in 1977 is gepubliceerd, waren de 

onderzoeken al in 1960 begonnen. Het is een interculturele studie van 1000 
sterfbedvisioenen, verricht door Karlis Osis en Erlendur Haraldsson. Zij onderzochten 

de verhalen van hindoe-patiënten in India en christen-patiënten in de Verenigde 
Staten.35 Bij publicatie gaf Osis aan dat deze visioenen grotendeels overeenkwamen 

met de resultaten van Moody’s onderzoek.  

 

1.2.9 Samenvatting 

 

De verzamelde verhalen voor 1975 laten zien dat sommige mensen op de grens van 

leven en dood in kritieke situaties, ervaringen meemaken, die henzelf er van overtuigt 

dat er hulp is ‘van boven’ en dat er een leven na dit leven is. De genoemde auteurs 

zijn getroffen door de getuigenissen en worden er toe aangezet na te denken over de 

dood, en wat daarna komt. Vele auteurs hebben zich door de verhalen laten overtuigen 

dat er een leven is na de dood. Sommigen beschrijven bepaalde terugkerende 

patronen, elementen die uit de verhalen naar voren komen. De uittreding, het 

verruimde bewustzijn, de waarnemingen, het licht, de overwegend positieve 

gevoelstoon (met opvallend de constatering van Teunissen dat er ook negatieve 
ervaringen zijn). Uit de verhalen blijkt vaak de pijn en teleurstelling bij terugkeer, een 

blijvend gevoel van heimwee en verlangen, en de onuitsprekelijkheid van de ervaring. 
 

1.3 Raymond A. Moody jr. 1975 
 

Tijdens zijn studie filosofie maakt Moody kennis met een docent die in de Tweede 
Wereldoorlog tweemaal bijna-dood was geweest.36 Hij deed daar eerst niets mee. 

Later toen hij als docent filosofie in colleges aandacht besteedde aan de dood was er 

altijd wel een student die na die tijd bij hem kwam om hem te vertellen over een 

ervaring nabij de dood. Hij verzamelde deze verhalen en toen bekend was dat hij 

belangstelling had voor deze ervaringen kreeg hij nog meer getuigenissen. Zo 

                                                
33

 Hampe (1975), blz. 111 
34 Ib., blz. 130-134 en 159-163 
35

 At the Hour of Death: A new look at evidence for life after death, New York 1977 
36
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ontstond de verzameling die tot zijn boek Life after Life leidde. De verzameling 

verhalen bestond uit 3 categorieën: 

(1) De ervaringen van personen die waren gereanimeerd nadat zij eerst door artsen 

klinisch dood waren verklaard; (2) de ervaringen van personen die door een ongeluk, 

een verwonding of ziekte heel dicht bij de fysieke dood waren geweest en (3) de 

ervaringen van personen die aan anderen, degenen die erbij aanwezig waren, verteld 

werden. 

Moody koos voor zijn onderzoek voornamelijk de verhalen die hij uit de eerste hand 

kon vernemen (uit de 1
e
 en 2

e
 categorie). Vijftig personen selecteerde hij uit het geheel 

en met deze mensen heeft hij gedetailleerde vraaggesprekken gehouden. Uit deze 

gesprekken bleek dat de gevallen van het 1
e
 type dramatischer waren dan die van het 

2
e
. Het bleek ook dat hoewel de bijna-dood ervaringen opmerkelijk gelijk waren, de 

omstandigheden waaronder ze plaatsvonden nogal verschilden en dat de personen op 

zeer gevarieerde wijze hun verhalen vertelden. Moody heeft aan zowel de 
overeenkomsten als de verschillen recht willen doen.37 Aan het begin van zijn 

uiteenzetting beschrijft hij een modelervaring:
38

 
 

‘A man is dying and, as he reaches the point of greatest physical distress, he hears 

himself pronounced to death by his doctor. He begins to hear an uncomfortable noise, 

a loud ringing or buzzing, and at the same time feels himself moving very rapidly 

through a long dark tunnel. After this, he suddenly finds himself outside of his own 

physical body, but still in the immediate  physical environment, and he sees his own 

body from a distance, as though he is a spectator. He watches the resuscitation 

attempts from this unusual vantage point and is in a state of emotional upheaval. 

After a while, he collects himself and becomes more accustomed to his odd condition. 

He notices that he still has a ‘body’, but one of a very different nature and with very 

different powers from the physical body he has left behind. Soon other things begin to 

happen. Others come to meet and to help him. He glimpses the spirits of relatives and 

friends who have already died, and a loving, warm spirit of a kind he has never 

encountered before – a being of light – appears before him. This being asks him a 

question, nonverbally, to make him evaluate his life and helps him along by showing 

him a panoramic, instantaneous playback of the major events of his life. At some point 

he finds himself approaching some sort of barrier or border, apparently representing 

the limit between earthly life and de next life. Yet, he finds that he must go back to the 

earth, that the time for his death has not yet to come. At this point he resists, for by 

now he is taken up with his experiences in the afterlife and does not want to return. He 

is overwhelmed by intense feelings of joy, love, and peace. Despite his attitude, 

though, he somehow reunites with this physical body and lives. 

Later he tries to tell others, but he has trouble doing so. In the first place, he can find 

no human words adequate to describe these unearthly episodes. He also finds that 

others scoff, so he stops telling other people. Still, the experience affects his life 

profoundly, especially his views about death and its relationship to life.’ 

 

Voor Moody uiteenzet welke de 15 gevonden gezamenlijke elementen in de bijna-

dood ervaringen zijn zet hij eerst een aantal feiten op een rij: elk verhaal is anders, 

geen twee verhalen zijn identiek; geen enkel persoon vertelde alle 15 

gemeenschappelijke elementen, meestal was er sprake van 8 van de 15 mogelijke 

elementen; er is niet één element dat door iedereen genoemd is. Dat wil niet zeggen 
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dat het niet voorkwam, maar het is niet gemeld in het rapport dat is opgemaakt van het 

vraaggesprek; er is niet één element dat maar een enkele keer is genoemd. Elk element 

wordt meerdere malen genoemd; de volgorde in het model beschreven komt vaak 

voor, maar kan ook anders zijn; het stadium dat een persoon bereikt, de intensiteit en 

de diepte van de ervaring hangt af van de nabijheid van de dood en de duur van de 

ervaring; er zijn ook mensen die in de nabijheid van de dood hebben verkeerd maar 

zich geen ervaring kunnen herinneren. Mensen die meerdere malen in levensgevaar 

verkeerden, konden zich de ene keer wel, de andere keer niets herinneren; de 

uiteenzetting is gebaseerd op de rapporten, verslagen en verhalen die tijdens de 

vraaggesprekken zijn verteld.39  

Moody vindt 15 gemeenschappelijke elementen in de ervaringen. Ik vermeld ze hier 

kort, ze komen in hoofdstuk 2, de fenomenologie van de bijna-dood ervaring 
uitgebreider aan de orde. De elementen zijn: 

1 De onuitsprekelijkheid van de ervaring (ineffability) 
2 Het vernemen van de eigen dood (hearing the news) 

3 Gevoelens van rust en vrede (feelings of peace and quiet) 
4 Het horen van geluiden (the noice) 

5 Het gaan door een donkere ruimte (the dark tunnel) 
6 Gescheiden zijn van het lichaam (out of the body) 

7 Het ontmoeten van andere wezens (meeting others) 

8 Ontmoeting met een wezen van licht (the being of light) 

9 Een terugblik op het geleefde leven (the review) 

10 Het waarnemen van een grens (the border or limit) 

11 De terugkeer in het lichaam (coming back) 

12 Het vertellen aan de anderen 

13 De effecten van de ervaring op het verdere leven (effects on lives) 

14 Het effect van de ervaring op de visie ten aanzien van de dood (new views on  

 death) 

15  Verificatie van waarneming (corroboration) 

In 1977 verschijnt het tweede werk van Moody.40 Daarin voegt hij op basis van 

vervolgonderzoek vier nieuwe elementen toe aan de 15 die hij eerder beschreven had, 

dat brengt het totaal op 19. Deze vier zijn: 
16  Er is een bestaanssfeer waarin alle kennis aanwezig is (a realm where all 

knowledge exists) 
17 Er is een ‘paradijselijk’ gebied met steden van licht (cities of light) 

18  Er is een gebied met verwarde, verbijsterde geesten (a realm of bewildered  
 spirits) 

19 Levensredding door tussenkomst van een onstoffelijk wezen (Supernatural  
 rescues) 

In Reflections on Life after Life gaat Moody in op de vele reacties en vragen die hem 

naar aanleiding van zijn eerste boek bereikt hadden. Deze reacties waren 

overweldigend, zowel vanuit de samenleving als uit de diverse 

wetenschapsdisciplines. Ze zijn zowel positief, negatief, als terughoudend van aard. Er 

is belangstelling en enthousiasme, maar ook veel scepsis. In zijn eerste boek had 

Moody al opgemerkt dat het hem niet zou verbazen als mensen de verhalen zo 

ongelooflijk zouden vinden dat ze deze meteen zouden afwijzen. Hij zou zelf enkele 
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jaren eerder net zo hebben gereageerd.
41

 Er zijn nu eenmaal aspecten aan de ervaring 

die onbegrijpelijk en onverklaarbaar zijn. Maar hij merkt ook op dat het onderzoek 

voor de mensen die het hebben meegemaakt een aanmoediging is om vrijuit te 

spreken. Voor de wetenschap is het een uitdaging om op de vele vragen die uit de 

ervaringen voortkomen een antwoord te vinden.
42

 Moody doet in het tweede boek een 

groot aantal voorstellen voor voortgaand wetenschappelijk en methodisch 

onderzoek.
43

 Dit leidt tot de oprichting van de International Association for Near-

Death Studies (IANDS) in 1978. Diverse wetenschappers uit verschillende disciplines 

verbinden zich aan de organisatie en starten onderzoek. Tot de onderzoekers behoren 

Raymond Moody, Kenneth Ring, Bruce Greyson, en Michael Sabom.  

 

1.4 Retrospectief onderzoek naar de inhoud en gevolgen van bijna-dood  

 ervaringen 

 
1.4.1 Fasen en index 

 
De Amerikaanse psycholoog Kenneth Ring bevestigt in 1980 met een eigen studie de 

bevindingen van Moody.
44

 Hij maakte een nieuwe indeling in 5 fasen. Allereerst de 
affectieve fase, waarin gevoelens van rust en vrede overheersen, zonder pijn. Deze 

fase komt in 60% van de gevallen voor. De tweede fase is het verlaten van het lichaam 

(37%). In deze fase kan men helder waarnemen (horen en zien) en voelt men zich 

ondanks het verlaten hebben van het lichaam, compleet. In de derde fase (23%) komt 

men in een donkere omgeving, waarin men enige tijd kan blijven hangen. Anderen 

gaan met grote snelheid door deze tunnelachtige ruimte naar het licht dat 

onvoorwaardelijke liefde en acceptatie uitstraalt. Dit is de vierde fase (16%). In de 

vijfde fase (10%) betreedt men een niet-wereldse paradijselijke dimensie waarin men 

overledenen ontmoet. In deze fase kan ook de terugblik plaatsvinden. Het valt mensen 

moeilijk terug te keren naar het lichaam.45 Ring introduceerde WCEI  (Weighted Core 

Experience Index), een index met de meest voorkomende elementen van Moody om 

de diepte van de bijna-dood ervaringen te beoordelen.46  

 

1.4.2 Typen van ervaringen 
 

In 1982 publiceert de Amerikaanse cardioloog Michael Sabom Recollections of 

Death: A medical investigation. Eerst was hij scepticus; hij twijfelde aan het bestaan 

van bijna-dood ervaringen. Toen hij zijn patiënten er naar ging vragen was het bij de 
3e patiënt raak. “I had the distinct feeling that what this woman had shared with me 

that night was a deep personal glimpse into an aspect of medicine of which I knew 
nothing.”47 Sabom deed retrospectief onderzoek onder mensen die klinisch dood 

waren geweest. Hij was nieuwsgierig naar de achtergronden, met name de religieuze. 

Hij ontdekte dat het niet uitmaakte of mensen christen, agnost of atheïst waren. Wat 

wel effect had was de sociale context. Deze bleek invloed te hebben op de 

verwoording en de interpretatie.
48

 Dit gaf aanwijzing dat cross-cultureel onderzoek 
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nodig was en is.
49

  Sabom maakte een indeling in drie hoofdtypen van bijna-dood 

ervaringen: (1) Het ‘autoscopische’ aspect, de uittreding; (2) de ‘transcendente’ 

kenmerken: de beschrijving van wat de aardse dimensie overstijgt; (3) een combinatie 

van 1 en 2. Het onderzoek bevestigde niet alleen wat Moody had gevonden, maar 

bevestigde eveneens hetgeen patiënten waargenomen hadden terwijl zij buiten kennis 

waren. Patiënten die geen bijna-dood ervaring meemaakten maakten meer fouten.50 

Hiervoor kon geen neurowetenschappelijke of medische verklaring gegeven worden. 

 

1.4.3 Componenten 

 

Bruce Greyson, psychiater, ontwikkelde in 1983 weer een andere indeling van de 

bijna-dood ervaring in 4 componenten.
51

 Deze omvatten de cognitieve: verlies van 
tijdsbesef, toegenomen gedachtesnelheid, openbaring van kennis; de affectieve: 

gevoelens van vrede, vreugde, kosmische eenwording, ontmoeting met een stralend 
licht dat onvoorwaardelijke liefde uitstraalt; de paranormale: alle verschijnselen die 

niet fysiologisch verklaard kunnen worden, zoals de buitenlichamelijke ervaring, 
verscherpt horen, zien en voelen, visioenen; en de transcendente: het betreden van een 

onaards gebied, de ontmoetingen met overledenen en/of geestelijke wezens, een 
ontmoeting met een mystiek wezen, het bereiken van een grens.52 

Greyson scherpte het WCEI-scoringssysteem verder aan om te kunnen beoordelen of 

een ervaring een bijna-dood ervaring was of niet, dit werd de zogeheten ‘Greyson 

Scale’.
53

 

 

1.4.4 Veranderingen door de ervaring 

 

Was het onderzoek tot dan toe gericht op de inhoud en classificering van de bijna-

dood ervaring, nu begint een nieuwe fase: het onderzoek naar de effecten van de 

ervaring. 

In 1984 publiceert Kenneth Ring Heading towards Omega: In search of the meaning 

of the Near-Death Experience. Dit is een meer gedetailleerde en systematische studie 

met veel aandacht voor de veranderingen, de transformatie, de ‘after-effects’ van de 

bijna-dood ervaring. Een aspect dat in de jaren daarop vaker object van onderzoek is, 
tot op heden. Ring zag in deze veranderingen de echte betekenis van de ervaring. Hij 

beschouwde de bijna-dood ervaring als een spirituele ervaring: It is a spiritual 

experience that serves als a catalyst for spiritual awakening and development. De 

ervaring is een zaadje dat moet groeien en rijpen in het leven van de mens. Tot dan toe 
was de pas ingezaaide tuin onderzocht maar nu worden de vruchten zichtbaar. Hij zag 

bijna-dood ervaringen als een teken van de spirituele ontwikkeling van de mensheid, 
een evolutionaire ontwikkeling.54 

Zoals alle onderzoeken was ook dit een retrospectief onderzoek. Ring interviewde 

mensen die zichzelf gemeld hadden. Wel gebruikt hij een Life Changes Questionnaire, 

een Religious Belief Inventory en een Psychic Experience Inventory (vóór en na de 

bijna-dood ervaring).  
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Zijn onderzoek bevestigt allereerst de veranderingen die Moody al geconstateerd had: 

‘minder angst voor de dood, meer geloof in God en een leven na dit leven’; ‘verlangen 

naar kennis en meer belangstelling voor filosofische vraagstukken’; ‘meer empathie 

en liefdevollere opstelling naar anderen’. Ring vindt meer positieve effecten, in 

spiritueel en psychologisch opzicht: ‘toegenomen waardering en respect voor het 

leven en de natuur’; ‘oprechte betrokkenheid bij het welzijn van anderen’; ‘meer 

zelfbewustzijn, zelfaanvaarding en verminderd verlangen anderen te imponeren’; 

‘minder materialisme’; ‘toename religiositeit, maar universeel, niet-conventioneel, 

onorthodox’; ‘verhoogd intuïtief vermogen’.
55

 

Ring stelde vast dat de bijna-dood ervaring niet alleen voorkomt bij 

levensbedreigende situaties maar ook bij bevallingen, meditatie, kundalini-yoga en 

kerkelijke erediensten. De ervaring behoorde volgens hem tot een grotere groep van 
ervaringen, de Out-of-Body Experiences (OBE). 

 
1.4.5 Negatieve bijna-dood ervaringen 

 
In 1985 publiceert Margot Grey, ervaringsdeskundige en onderzoeker, Return from 

Death: an exploration of the Near-Death Experience. Het is een Engels-Amerikaans 
onderzoek. Zij bevestigt de door Ring vastgestelde positieve transformaties. Maar ze 

bevestigt ook wat de cardioloog Maurice Rawlings eerder had ontdekt: dat de 

patiënten die door hem waren gereanimeerd negatieve, soms zelfs helse, bijna-dood 

ervaringen hadden meegemaakt. Hierover had hij in 1978 gepubliceerd in  ‘Beyond 

Death’s Door’. Zijn onderzoek zorgde voor veel controverse en andere onderzoekers 

betwijfelden de uitkomsten. Volgens Rawlings echter neigen personen er naar 

negatieve dingen te vergeten; hijzelf vroeg patiënten onmiddellijk naar hun 

ervaringen.56 

Grey vond in 12% van de gevallen een negatieve bijna-dood ervaring. Zij ontdekt ook 

dat de fases die Ring noemde niet altijd na elkaar in een bepaalde volgorde gebeuren. 

De waarnemingen kunnen ook gelijktijdig gedaan worden. Verder wordt duidelijk dat 

mensen die een overledene ontmoeten in de ervaring door hen worden teruggestuurd 

omdat het hun tijd nog niet is. Als men echter het ‘wezen van licht’ ontmoet mag men 

meestal kiezen. 
 

1.4.6 Vervolgstudies naar veranderingsprocessen 
 

Er is veel onderzoek verricht naar de veranderingen die door de bijna-dood ervaring 
worden veroorzaakt. Er zijn tot op heden tientallen wetenschappelijke onderzoeken 

gedaan. In de dissertatie van de filosofe Sandra Rozan Christian worden 31 
onderzoeken vermeld.57 Al deze onderzoeken bevestigen de positieve veranderingen 

die bijna-dood ervaarders ondergaan. Ook hier geldt dat het retrospectieve 

onderzoeken zijn onder een selectie van mensen die niet representatief is, waardoor de 

gegevens minder betrouwbaar kunnen zijn.
58

 Ondanks deze beperking brengen 

navolgende onderzoekers meer details aan het licht die eerder onderzoek bevestigen 

en aanvullen, of corrigeren. De effecten van de ervaring op de religieuze 

betrokkenheid is zo’n discussiepunt, dat door McLaughlin & Malony en Sabom wordt 
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opgepakt (zie 1.8). Dat ervaringen ook negatief kunnen zijn was al door Grey en 

Rawlings geconstateerd. Latere onderzoeken bevestigen dat, hoewel niet in alle 

studies negatieve ervaringen naar voren komen. De integratie van de ervaring en de 

doorwerking er van in de levensloop is ook een aspect wat in latere onderzoeken meer 

aandacht krijgt. De integratie blijkt niet altijd makkelijk te gaan en kan problemen met 

zich meebrengen. Dit heeft te maken met de moeite om over de ervaring te spreken, 

en de reactie van de omgeving. In de relationele sfeer kan dat veel moeilijkheden 

geven. Christian toont in het door haar gedane onderzoek in 2005 aan dat 65% van de 

huwelijken waarvan een van de partners een bijna-dood ervaring heeft meegemaakt op 

een scheiding uitloopt.59 De integratieproblematiek wordt in hoofdstuk 3 behandeld.  

De belangrijkste transformatie-onderzoekers zijn Phyllis Atwater, Peter Fenwick, 

Margot Grey, Bruce Greyson, Melvin Morse, Kenneth Ring, Michael Sabom en 
Cherie Sutherland. 

 

1.5 Retrospectief onderzoek naar integratie 

 
1.5.1 Phyllis Atwater 

 
Atwater onderscheidt zich doordat zij in haar onderzoeken mensen heel uitgebreid aan 

het woord laat komen (‘free recall’). Daarnaast maakt zij (beperkt) gebruik van 

gestandaardiseerde onderzoeksmethoden. Zij is ervaringsdeskundige en sinds 1978 

onderzoeker. In het begin werkte ze met vragenlijsten, maar ze ontdekte dat met een 

informele interviewstijl mensen veel meer informatie geven. Waar je niet naar vraagt 

kom je niet te weten. Dat bleek bijvoorbeeld het geval te zijn met de negatieve bijna-

dood ervaringen.
60

 Bovendien merkte ze dat veranderingen die bijna-dood ervaarders 

meemaakten door henzelf niet altijd onderkend werden. Daarom voerde ze ook 

gesprekken met partners en familieleden van bijna-dood ervaarders. In haar boek 

Beyond the Light
61 legt zij rekenschap af van haar methode. Zestig procent van haar 

interviews verloopt spontaan terwijl ze op reis is; dertig procent van de interviews is 

afkomstig van mensen die zich na een lezing melden, en in tien procent van de 

gevallen is er sprake van vragenlijsten die ze rondstuurt. Het geeft haar publicaties de 

naam niet wetenschappelijk genoeg te zijn; toch wordt ze als een groot expert 
beschouwd op het gebied van bijna-dood ervaringen, in het bijzonder bij kinderen. Ze 

heeft haar kennis opgebouwd uit 3000 interviews met volwassenen en 277 met 
kinderen, en verwerkt in haar in 2007 verschenen boek The big book of near-death 

exeriences. Zij heeft veel aandacht gegeven aan het voortgaande proces van 
transformatie en integratie. Ze heeft oog voor de positieve effecten van de bijna-dood 

ervaring, maar ook voor de risico’s: verwarring, vervreemding, eenzaamheid en 
depressie. Zij wijst op het belang van tijdige hulpverlening. 

 

1.5.2 Anja Opdebeeck 

 

De criminologe Opdebeeck promoveerde in 2001 op de bijna-doodervaring.
62

 Zij was 

in het bijzonder geïnteresseerd in de integratie en de verwerking van de ervaring in de 

levensloop en in de sociale omgeving. Zij betrok in haar onderzoek de biografie, het 

levensverhaal, van de persoon, en besteedde veel aandacht aan de belevingsdimensies 
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(fenomenoloog J.H. van den Berg). Zij wijst evenals Atwater op het belang van goede 

begeleiding en hulpverlening.
63

 

 

1.5.3  Igor Corbeau 

 

De psycholoog Igor Corbeau heeft in 2004 onderzoek gedaan naar psychische 

problematiek en hulpverlening bij mensen die een bijna-dood ervaringen hebben 

meegemaakt.64 In vergelijking met de algemene bevolking bleken zij meer 

interpersoonlijke en intrapersoonlijke problemen te hebben. Meer dan de helft van de 

geïnterviewden had hulp nodig, of nodig gehad. De hulp die zij ontvingen bleek in 

veel gevallen weinig succesvol doordat men zich niet serieus genomen voelde, de 

hulpverleners niet voldoende geïnformeerd waren over de bijna-dood ervaring, en de 
ervaring in de gesprekken geen plaats kreeg. 

 
1.5.4 Monique Schoonbrood 

 
De gezondheidswetenschapper Monique Schoonbrood heeft in 2007 onderzoek 

gedaan naar de integratie van de bijna-dood ervaring.
65

 Hieruit blijkt dat het niet 
zozeer de ervaring zelf is die problemen geeft, maar de wijze waarop men met de 

ervaring omgaat, en de manier waarop men op de negatieve reacties van de omgeving 

reageert. Een negatieve factor bleek depressief, ruminerend gedrag te zijn. Positieve 

factoren zijn het actief omgaan met gevoelens van heimwee en verlangen, en sociale 

steun uit de omgeving. Het in een vroeg stadium aanvaarden van hulp noemt zij een 

goede aanpak. 

 

1.6 Prospectieve studies 

 

1.6.1  Inleiding 

 

In Nederland komt wordt het eerste prospectieve onderzoek gestart in 1988 onder 

leiding van de cardioloog Pim van Lommel. Dit leidt tot een wetenschappelijke 

publicatie in The Lancet in 2001.
66

 In Amerika en Engeland komen aan het einde van 
de 20ste eeuw ook de prospectieve studies op gang. Deze worden na 2000 

gepubliceerd. Het zijn: 
1. Een Engelse studie van Peter Fenwick en Sam Parnia in  2001 (11,1 % BDE’s) 

2. Een Amerikaans onderzoek van Janet Schwaninger 2002 (23 %) 
3. Een tweede Amerikaans onderzoek van Bruce Greyson 2003 (10 %) 

4. Een tweede Engelse studie van Penny Sartori 2006  (25 %) 
Alle onderzoeken werden verricht bij patiënten die werden gereanimeerd na een 

hartstilstand, en bij wie de klinische dood was vastgesteld. Hieronder zal ik nader op 

de studies ingaan.  
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1.6.2 Stichting Merkawah en het Nederlandse onderzoek 

 

In Nederland wordt in 1988 de Stichting  Merkawah
67

 opgericht ten behoeve van 

onderzoek, voorlichting, en ondersteuning van mensen met een bijna-dood ervaring. 

Een omvangrijk en langdurig prospectief wetenschappelijk onderzoek naar bijna-dood 

ervaringen wordt opgezet door de cardioloog Pim van Lommel, en de psychologen 

Vincent Meijers en Ruud van Wees. Het doel van het onderzoek was vast te stellen  

hoe vaak een bijna-dood ervaring voorkwam bij een reanimatie na een hartstilstand, 

wat de inhoud er van was, en hoe hetgeen ervaren was doorwerkte in het verdere 

leven.  

Tien ziekenhuizen werden in het onderzoek betrokken. In de periode 1988-1992 werd 

aan 344 patiënten, die klinisch dood waren geweest en succesvol gereanimeerd, de 
vraag gesteld: ‘Kunt u zich iets herinneren van de periode van uw hartstilstand?’ Na 2 

en 8  jaar kon een deel van deze mensen nogmaals geïnterviewd worden. Deze groep 
mensen werd vergeleken met een controlegroep van mensen zonder herinnering aan 

hun periode van bewusteloosheid. De resultaten van de studie werden in 2001 
gepubliceerd in het Engels medische tijdschrift The Lancet. Voor het eerst in de 

geschiedenis van het wereldwijde onderzoek naar bijna-dood ervaringen was er een 
onderzoek van deze omvang verricht.  

Uit het onderzoek blijkt dat 18 procent van de mensen die klinisch dood waren 

geweest herinneringen hadden aan de periode van hartstilstand en bewusteloosheid.
68

 

Niet allen hadden een zogeheten ‘kernervaring’ waarbij een ervaring als een bijna-

dood ervaring gedefinieerd wordt. Het percentage ‘echte’ bijna-dood ervaringen 

kwam op 12%.69 

De medische omstandigheden (duur hartstilstand enz.), doodsangst, voorkennis van de 

bijna-dood ervaring, godsdienst en opleiding bleken niet van invloed te zijn op het 

voorkomen van de ervaring. Van de patiënten met een ervaring had 50% het besef 

dood te zijn (geweest) en had positieve emoties, 30%  had een tunnelervaring, een 

waarneming van een hemels landschap, een ontmoeting met overledenen, 25% had 

een uittredingservaring, communicatie met ‘het licht’, of waarneming van kleuren,  

13 % had een levensoverzicht en 8% had de ervaring van een grens. Alle bekende 

elementen van de bijna-dood ervaring werden gemeld, behalve een negatieve of 
angstwekkende bijna-dood ervaring.70 

Tot dan toe veronderstelde oorzaken voor het ontstaan van de bijna-dood ervaring 
(zuurstoftekort, doodsangst, medicatie enz.) werden niet bevestigd. Geen enkele 

verklaring kon worden gevonden voor de ervaring. Mensen met een diepe bijna-dood 
ervaring bleken een hogere sterftekans te hebben binnen 30 dagen na hun 

hartstilstand. Een verklaring heeft Van Lommel niet.
71

 Na 2 en 8 jaar werd een deel 
van de patiënten opnieuw geïnterviewd (een aantal was inmiddels overleden, of 

weigerde het interview), aan de hand van een gestandaardiseerd formulier over 

levensveranderingen. Aan een controlegroep van patiënten zonder bijna-dood ervaring 

werd dezelfde vragenlijst voorgelegd. Uit het onderzoek blijkt dat het leven van 

iedereen veranderde. Voor allen geldt dat zij meer belangstelling hebben voor natuur, 

milieu en voor sociale rechtvaardigheid; dat zij meer liefde en gevoelens tonen, 
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hulpvaardiger zijn en meer betrokken bij het gezinsleven.
72

 Er zijn echter toch 

verschillen tussen beide groepen. Mensen met een bijna-dood ervaring blijken minder 

angst te hebben voor de dood; geloven sterker in een voortbestaan na de dood; hebben 

meer belangstelling voor spiritualiteit en zingevingsvraagstukken; waarderen de 

dagelijkse dingen meer; tonen meer acceptatie en liefde voor zichzelf en anderen; zijn 

minder materialistisch en uit op status en macht; hebben een verhoogde ‘paranormale’ 

intuïtie. Opvallend is dat de mensen in de controle groep minder geïnteresseerd zijn in 

spiritualiteit en banger voor de dood zijn. 

 

1.6.3 Sam Parnia en Peter Fenwick73 

 

De Engelse onderzoekers Fenwick en Parnia doen onderzoek onder 220 patiënten, 
waarvan er 63 gereanimeerd konden worden. In deze studie wilde men onderzoeken 

of de mensen hun bijna-dood ervaring hadden tijdens hartstilstand, er voor, of erna. 
Deze vraag was van belang voor de neurowetenschap. Van de patiënten die 

gereanimeerd werden meldde 11,1  % een bijna-dood ervaring. Zij hadden allen een 
positieve herinnering. Sommige patiënten bleken over informatie te beschikken die zij 

eigenlijk niet konden hebben verkregen.
74

 De conclusies van de studie: bijna-dood 
ervaringen zijn na een hartstilstand relatief zeldzaam; zij gebeuren tijdens de 

bewusteloosheid; in meerderheid van de ervaringen zijn de elementen die gewoonlijk 

bij een bijna-dood ervaring gemeld worden aanwezig.
75

 

 

1.6.4  Janet Schwaninger
76

 

 

Janet Schwaninger, verpleegkundige, deed haar onderzoek in het Barnes-Jewish 

Hospital in St. Louis (Missouri). In dit Amerikaanse onderzoek was het percentage 

van de mensen die een hartaanval overleefden en een bijna-dood ervaring hadden 

23%. Twee ervaringen waren negatief. Deze mensen werden na 6 maanden opnieuw 

geïnterviewd en vergeleken met een controlegroep. De veranderingen die zij 

ondervonden: een toegenomen waardering van het leven en overtuigd van het doel 

ervan; toegenomen geloof en religiositeit; minder angst voor de dood; een 

liefdevollere en zorgzamer houding.
77

 Een opvallende melding betrof een patiënte die 
een overleden broer ontmoette tijdens haar bijna-dood ervaring. Zij wist van diens 

bestaan niets af. De ouders bevestigden het bestaan van deze broer later.
78

 
Schwaninger heeft ook de fysieke veranderingen onderzocht. Mensen met en zonder 

bijna-dood ervaring verschilden daarin niet significant, op één uitzondering na: 
mensen met een bijna-dood ervaring gaven aan meer energie te hebben, terwijl geen 

van de anderen dat aangaf. In antwoord op een open vraag gaven mensen met een 
bijna-dood ervaring aan dat zij gevoeliger waren voor kou, en meer 

stemmingwisselingen hadden.
79
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1.6.5  Bruce Greyson
80

 

 

Het in 2003 verrichte onderzoek door Bruce Greyson werd gedaan onder 1595 

patiënten die met een hartinfarct het ziekenhuis binnenkwamen. Van hen werden 116 

personen gereanimeerd en 9,5%  had een bijna-dood ervaring. Ook deze studie 

bevestigt de eerdere bevindingen van Van Lommel en Parnia/Fenwick. Greyson wijst 

er op dat het lage percentage van 10 % bijna-dood ervaringen onder de gereanimeerde 

patiënten niet wil zeggen dat de anderen geen bijna-dood ervaring hadden. Het zegt 

slechts wat mensen zich kunnen herinneren. Het kan zijn dat de hersenbeschadigingen 

te ernstig zijn. Een andere reden voor het lage percentage is dat mensen niets willen 

vertellen uit angst belachelijk te worden gemaakt.
81

 

 

1.6.6  Penny Sartori
82

 
 

De Engelse studie van Penny Sartori is onder 39 patiënten verricht. Bij haar is het 
percentage mensen met een bijna-dood ervaring 25%. Het was de bedoeling te 

bewijzen dat er correcte waarnemingen gedaan konden worden tijdens de 
bewusteloosheid. Men had op bepaalde plekken hoger in de ruimte, op monitoren 

kaarten met helder gekleurde symbolen gelegd. Geen enkele patiënt meldde dit. Wel 

was er een patiënt met een uitgebreid verslag waarvan later vastgesteld kon worden 

dat daar juiste waarnemingen bij waren. Er werden ook negatieve ervaringen gemeld. 

Slechts enkele patiënten meldde de bijna-dood ervaring, anderen deden dat pas bij 

navraag.  

 

1.6.7 Samenvatting: 

 

Het prospectief onderzoek heeft op veel vragen antwoorden gegeven. Duidelijk is 

geworden hoe vaak een bijna-dood ervaring voorkomt na een hartstilstand (tussen de 

10 en 20 % gemiddeld). De eerdere uitkomsten van onderzoek zijn in veel opzichten 

bevestigd. Vooral het lange termijn onderzoek van Van Lommel en zijn team heeft 

veel kennis opgeleverd met betrekking tot de positieve veranderingen die mensen 
ondergaan.  

De onderzoeken hebben echter geen antwoord gevonden op de vraag hoe het mogelijk 
is dat tijdens een periode van klinische dood een helder bewustzijn kan worden 

ervaren, hoe niet-zintuiglijke waarnemingen kunnen worden gedaan, en hoe mensen 
zich dat daarna ook nog kunnen herinneren.83 Een verklaring voor het fenomeen is er 

niet, maar het bestaan en de waarde van de ervaring is door alle onderzoeken 
wetenschappelijk vastgesteld. Zij ondersteunen daarmee het eerder gedane 

retrospectieve onderzoek.  
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1.7  Bijna-dood ervaringen bij kinderen 

 

Onderzoek naar bijna-dood ervaringen bij kinderen werd in de jaren negentig van de 

vorige eeuw gedaan door Melvin Morse (het Seattle onderzoek),84 Cherie 

Sutherland,
85

 en Phyllis Atwater.
86

 Een recent onderzoek is van Daniël Shears.
87

    

Een ervaring uit het boek van Morse is van Kurt, een jongen van zeven die aan 

spierdystrofie lijdt. Hij wordt steeds zieker en krijgt een hartstilstand. Enkele uren na 

de reanimatie spreekt Morse met hem. Kurt vertelt hem dat hij weet dat hij spoedig zal 

sterven, maar dat hij dat niet erg vindt. Hij had een wereld zonder pijn gezien. Tijdens 

zijn hartstilstand had hij zich plotseling buiten zijn lichaam gevoeld en keek hij neer 

op de artsen en verpleegsters die bezig waren hem weer in leven te krijgen: 

 

“Ik zag Bonnie (een van de aanwezige verpleegsters) en zei ‘hai’ tegen haar. Toen 

werd alles donker, totdat ik engelen zag. Ik bevond me op een vredige plek met 

bloemen en regenbogen, waar alles wit was alsof het zijn eigen licht had. Ik praatte 

met heel veel mensen, onder andere met Jezus, die wilde dat ik bij Hem bleef. Ik wilde 

er wel blijven, maar we besloten dat ik terug moest gaan om mijn ouders weer te zien. 

Ik ben dan ook absoluut niet bang om terug naar die plek te gaan.”
88

 
 

Een paar weken later stierf Kurt. Opmerkelijk is de opmerking van Morse dat hij, 

noch de verpleegsters in staat waren dit verhaal aan de ouders te vertellen. Morse: “De 

medische opleiding heeft ons niet geleerd om over dergelijke zaken te spreken.”
89

 

De onderzoeken laten zien dat bijna- dood ervaringen alleen voorkomen bij kinderen 

die heel dicht bij de dood zijn geweest. Zoals in geval van hartstilstand, een coma als 

gevolg van verdrinking, verkeersongeluk of een ernstige ziekte, of dreigende 

verstikking.90 

De ervaringen die kinderen meldden bleken overeen te komen met de ervaringen van 

volwassenen, inclusief de effecten van de ervaring op het verdere leven, en het 

blijvende gevoel van gemis en heimwee. Alleen de levensterugblik ontbreekt bij jonge 

kinderen.91 

Daniel Shears deed in het Guy’s Hospital in Londen onderzoek bij kinderen die 

hersteld waren van hersenvliesontsteking. Een jongetje van 3,5 jaar vertelt: 
“Twee engelen namen me mee; een grote engel en een jongensengel.” Hij vertelt 

verder dat hij daarna met zijn opa speelde. “Toen brachten de engelen mij weer 

terug.”  

Een ander jongetje van 4 jaar vertelt later als hij thuis is: 
“Een man met vleugels kwam bij me toen ik in het ziekenhuis was. Ik kon hem vanuit 

mijn ooghoeken zien.” 
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1.8 Relatie bijna-dood ervaringen en religie  

 

In 1984 hadden de psychologen McLaughlin en Malony een onderzoek naar het 

verband tussen de bijna-dood ervaring en religie gepubliceerd.92 Ring en Sabom 

hadden al gevonden dat religie geen onderscheidende factor was bij het voorkomen 

van de bijna-dood ervaring. McLaughlin en Malony veronderstelden dat religieuze 

personen een diepere bijna-dood ervaring zouden hebben dan anderen. Hun 

onderzoekspopulatie bestond uit mensen met verschillende religieuze overtuigingen, 

ook mensen die geen religieuze achtergrond hadden. Het bleek dat religie geen 

invloed had op de diepte van de ervaring. Wat ze wel vonden was dat er een verband 

was tussen de diepte van de ervaring en de religieuze verandering ná de ervaring. Hoe 

dieper de ervaring des te groter de religieuze verandering. Voor velen bleek de 
ervaring een bevestiging te zijn van hun geloof. Zij vonden hun geloof belangrijker 

dan voorheen en toonden meer betrokkenheid.
93

 Dit gold echter alleen als de groep als 
een geheel werd bekeken. Op individueel vlak kon de ervaring verschillende effecten 

hebben, variërend van bekering tot geen enkel effect of zelfs het verlaten van de 
religieuze gemeenschap, omdat de ervaring geheel in tegenstelling was met wat men 

eerder geloofde. Mensen werden dan minder kerkelijk en ontwikkelden zich in de 
spirituele zin zoals Kenneth Ring had gevonden. 

Tot dan toe waren de meeste onderzoekers het er over eens dat mensen door de 

ervaring religieuzer waren geworden: universeler en onconventioneel. Sabom 

ontdekte in ‘The Atlanta Study’ die hij in 1998 publiceerde
94

 het tegenovergestelde: 

het geloof van de mensen was sterker geworden en ze waren meer betrokken bij de 

religieuze praktijk van hun geloofsgemeenschap.95 Dit onderzoek bevestigde de 

uitkomsten van McLaughling en Malony. Volgens Sabom zou een verklaring 

gevonden kunnen worden in de verschillende wijzen waarop mensen hun ervaring 

interpreteren en inpassen in hun leven. Dit is afhankelijk van de culturele en religieuze 

omgeving. Weliswaar heeft religie geen invloed op het al of niet voorkomen van de 

bijna-dood ervaring, maar de wijze waarop men deze verwoordt, hoe men er betekenis 

aan geeft en hoe de ervaring in het leven wordt geïntegreerd wordt wel door religie 

beïnvloed. Zowel door de eigen religie als de dominante religieuze opvattingen in de 

cultuur. Op grond van de Atlanta studie concludeert Sabom dat de bijna-dood ervaring 
niet berust op het fiasco van een stervend brein, een droom of hallucinatie. Het gaat 

om een religieus, de werkelijkheid te boven gaand ontmoetingsgebeuren, in 
overeenstemming is met de openbaring van God. Het is ook een ervaring die zich niet 

leent voor wetenschappelijke kwantificering.
96

 
 

1.9 Theologische verkenningen 

 

1.9.1  Inleiding 

 

Hampe liep met zijn boek Sterben ist doch ganz anders vooruit op het onderzoek naar 

de bijna-dood ervaringen. Op zijn bevindingen en vragen is door theologen sporadisch 

gereageerd. Tot hen die reageerden behoren Van Dam, Küng en Fox. Er is geen 
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systematisch theologisch wetenschappelijk onderzoek gevolgd. Wel hebben meerdere 

theologen gereageerd op de bijna-dood ervaring en eigen onderzoek verricht. 

Hieronder volgt een overzicht. 

 

1.9.2 Reacties op Moody na Life after Life
97

 

 

De reacties die Moody krijgt op zijn boek Life after life verwerkt hij in zijn tweede 

boek Reflections on Life after life. Daartoe behoren ook de reacties die hij van 

geestelijken krijgt. Velen tonen interesse en reageren positief. Zij zien in deze 

ervaringen een bevestiging van het geloof in een leven na de dood. Maar er is ook 

kritiek. Moody verdeelt deze in drie categorieën: (1) De kerk heeft een ethische 

functie. Zij zet zich in voor maatschappelijke hervorming en bevordert sociale rechten 
voor allen. Vanuit dit theologisch perspectief is belangstelling voor het hiernamaals 

uit de tijd; (2) Kritiek van fundamentalistische geestelijken. Zij menen dat bijna-dood 
ervaringen teweeg gebracht worden door duivelse machten of boze demonen; (3) De 

groep die vindt dat bijna-dood ervaringen niet tot het gebied van de theologie behoort, 
maar tot het terrein van de medici. Zij beschouwen de ervaringen als hallucinaties. 

 
1.9.3 W.C. van Dam en Joanne Klink 

 

De theologische implicaties worden in 1980 in Nederland opgepakt door de theoloog 

W.C. van Dam (1926-1994) in Doden sterven niet. Aan de hand van Moody en 

Hampe laat hij zijn licht schijnen over de bijna-dood ervaringen en komt tot de 

conclusie dat de inhoud van de ervaring zich binnen het raam van de bijbelse 

boodschap beweegt en dat de ervaringen een appèl doen op levensvernieuwing.
98

 In 

latere jaren wijst Joanne Klink (1918-2008) in haar boeken Het onbekende venster 

(1989) en Het open venster (1994) op de implicaties van de bijna-dood ervaring voor 

de visie op de dood. “Omdat je je met de dood hebt verzoend, kun je leven in dit 

leven.”
99

 Zij zag bijna-dood ervaringen net als Kenneth Ring als tekenen van een 

evolutionaire ontwikkeling, een nieuwe tijd. 

 

1.9.4 Hans Küng  
 

De Duitse theoloog Hans Küng besteedde aandacht aan de bijna-dood ervaring in zijn 
boek Ewiges Leben, dat in 1982 verscheen. Hij vond niet dat de ervaring licht kon 

werpen op de vraag of er eeuwig leven is. De verschijnselen hebben ”niets met een 
‘daarginds’, niet met het buiten-zintuiglijke gebied van het leven aan gene zijde te 

maken, niet met een leven na de dood.”
100

 
Toch vond hij dat de positieve stervenservaringen van mensen konden helpen de 

laatste levensfase van anderen te verlichten en dat hij niet kon uitsluiten dat zij 

misschien toch een teken zijn van een transcendentie in de dood.
101
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1.9.5 Paul en Linda Badham 

 

De Engelse theologen Paul en Linda Badham spreken zich in 1982 uit in Immortality 

or Extinction. Voor Küng was duidelijk dat de ervaringen geen bewijs waren voor 

leven na dit leven, maar de Badhams laten dit open en stellen dat er meer onderzoek 

moet komen naar het dualisme, het onderscheid tussen lichaam en ziel. Een tweede 

vraag die zij aan de orde stellen is de invloed van de cultuur op de ervaring. Zij pleiten 

daarom voor cross-cultureel onderzoek. Een derde vraag betreft het bewustzijn. Hoe 

kan dit waarnemen terwijl er een situatie is van bewusteloosheid? In een latere 

publicatie102 spreekt Badham zijn overtuiging uit dat door de bijna-dood ervaring het 

geloof in God zal revitaliseren en de hoop op een leven na dit leven zal toenemen.
103

 

 
1.9.6 John J. Heany 

 
De katholieke theoloog John J. Heany, verklaart in 1984 in zijn boek The sacred and 

the Psychic vanuit de Jungiaanse psychologie de bijna-dood ervaringen als 
‘archetypical, symbolical experiences’.104 Hij gelooft in een leven na de dood, maar 

hij kan de bijna-dood ervaring niet zien als een overgangservaring naar een ander 
leven. Maar de opvatting dat bijna-dood ervaringen hallucinaties zijn, zoals velen 

aannemen, is volgens hem niet in overeenstemming met wat het onderzoek heeft 

aangetoond. De bijna-dood ervaring zien als een symbolische constructie is voor hem 

wel een begaanbare weg. Eerder al, in 1983, pleitte hij voor deze optie in het blad 

Journal of Religion and Health.
105

 

 

1.9.7 Carol Zaleski en Jan Tushuizen 

 

Een andere Britse theoloog, van Harvard, is Carol Zaleski.
106

 Door de hedendaagse 

verhalen van bijna-dood ervaringen met soortgelijke ervaringen uit de middeleeuwen 

te vergelijken, komt zij tot de conclusie dat deze ‘other-world journeys’ kunstwerken 

van de verbeelding zijn. Zij ziet de bijna-dood ervaring als een narratief, een verhaal, 

dat op dezelfde wijze benaderd dient te worden als een toneelstuk of een roman.
107

 De 

Nederlandse theoloog Jan Tushuizen die in 2005 een scriptie schreef over bijna-dood 
ervaringen sluit hierbij aan. Hij definieert de ervaring als een ‘religieuze imaginatie’. 

Op deze wijze gedefinieerd is het mogelijk, hoopt hij, dat de ervaring begrepen wordt 
en gecommuniceerd kan worden. Hij acht dat van belang met het oog op jonge 

mensen die weinig tot geen aanknopingspunten in de kerk vinden voor hun eigen 
ervaringen.108  
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1.9.8 I.P. Couliano 

 

I.P. Couliano is een godsdiensthistoricus uit Chicago. Zijn boek Out of this World is 

een verzameling van verhalen vanaf Gilgamesh tot Einstein. Oude verhalen van een 

andere wereld. De bijna-dood ervaringen vergelijkt hij met deze ervaringen en hij ziet 

vele overeenkomsten. In de historische verhalen worden elementen genoemd die ook 

in de verhalen van Moody voorkomen. Hij trekt er verder geen conclusies uit, behalve 

dat er kennelijk een ziel is die vrij kan bestaan, los van het lichaam.
109

 

 

1.9.9 Judith Cressy en Edith Plantier 

 
De Amerikaanse Judith Cressy is theologe en hulpverlener. Volgens haar behoort de 

bijna-dood ervaring, vanwege de mystieke en transcendente componenten, tot een 
grotere groep van mystieke ervaringen.110 Ook de Nederlandse theologe Edith Plantier 

ziet overeenkomsten tussen de mystiek en de bijna-dood ervaringen. In een hoofdstuk 
over bijna-dood ervaringen en het pastoraat in haar proefschrift Door de dood 

omvangen’ merkt ze op dat we de ervaring in het pastoraat het beste als een mystieke 
ervaring kunnen beschouwen.111 

 

1.9.10 Journal of Pastoral Care 

 

In het blad Journal of Pastoral Care verschijnt in 1985 een artikel van D. Royse, ‘The 

near-death experience: a survey of clergy’s attitudes and knowledge.’112
 Hierin gaat 

het over de bekendheid met de bijna-dood ervaring bij pastores. Hen wordt gevraagd 

of zij mensen met een bijna-dood ervaring ontmoeten, en of de ervaring in het 

pastoraat aan de orde gesteld wordt. Het blijkt dat 70% van de pastores in aanraking 

komt met mensen met een bijna-dood ervaring, of verhalen daar over horen. Ofschoon 

87% van de ondervraagden vindt dat de bijna-dood ervaring niet in tegenspraak is met 

de bijbelse leer is men terughoudend om de ervaring in het pastoraat aan de orde te 

stellen. De redenen die de pastores hier voor geven zijn: (1) Als de stervende angstig 

is, en de dood niet heeft geaccepteerd, kan de pastor niet over zoiets beginnen; (2) 
pastores moeten mensen volgen, en alleen praten over wat de mensen zelf aansnijden; 

(3) pastores vinden dat ze te weinig geïnformeerd zijn over het fenomeen om zich er 
gemakkelijk bij te voelen.113 

Een ander artikel in hetzelfde blad dateert van 2000 en is van H.R. Nelson, ‘The near 
death experience: observations and reflections from a retired chaplain.’ Deze 

literatuurstudie reflecteert op de waarde die de bijna-dood ervaring heeft voor 
stervensbegeleiding en mensen in rouw.114 

 

1.9.11 Mark Fox 

 

De Britse theoloog Mark Fox is onderzoeker van het ‘Religious Experience Research 

Centre’ (RERC), dat deel uitmaakt van de universiteit van Wales, Lampeter. Het 
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centrum is in 1969 opgericht en is in het bezit van 6000 verhalen over allerlei soorten 

religieuze ervaringen. Deze zijn vanaf 1920 verzameld zijn door de bioloog Sir Alister 

Hardy (1896-1985). Hiervan blijken er 91 verhalen over bijna-dood ervaringen te zijn 

die geschikt zijn voor onderzoek. Het gaat om ervaringen in levensgevaar, maar ook 

om ervaringen waarbij geen crisis aanwezig was. Fox wilde onderzoeken of de bijna-

dood ervaringen vóór het Moody-tijdperk dezelfde elementen bevatten. Het onderzoek 

en de uitkomsten er van staan in zijn boek Religion, spirituality and the near-death 

experience. De religieuze getuigenissen van het RERC onderzoek blijken inderdaad 

overeen te komen met die van Moody, Ring, Grey en Fenwick. De ervaringen zijn 

overweldigend positief, slechts 2 zijn negatief.115 Het belangrijkste effect blijkt, in 

overeenstemming met andere onderzoeken, dat mensen na hun ervaring niet meer 

bang zijn voor de dood.
116

 Ook de andere positieve effecten werden bevestigd door het 
onderzoek.117 Er zijn echter effecten die Ring, Grey en Morse en Sutherland wel 

vermelden maar niet voorkomen in het RERC onderzoek: niet de verandering van een 
conventionele naar een meer algemene religiositeit; geen grotere interesse in sociale 

onderwerpen; geen verandering in de houding ten opzichte van zichzelf (behalve de 
houding t.a.v. de dood). Het boek van Fox biedt een goed overzicht van theologische 

vragen die voortkomen uit het fenomeen bijna-dood ervaring. Ook gaat hij in op het 
boek van Hampe. Diens verhalen waren net als die in het RERC onderzoek niet 

beïnvloed door Moody’s werk. Fox ziet in Hampes werk een eerste poging tot 

theologische reflectie op de ervaringen. Hij ziet de overeenkomsten tussen de studie 

van Hampe en Moody: 

1. Het uittreden van het Ik    ~ het out-of-the-body-element 

2. De rekenschap van het Ik, ‘levenspanorama’  ~ life review 

3. De verruiming van het Ik.    ~ enhanced consciousness 

4. De terugkeer van het Ik    ~ coming back 

5. De sprakeloosheid     ~ ineffability 

De vraag waar Hampe mee worstelde is ook de vraag van Fox: hoe zit het met het 

dualisme, de verhouding tussen lichaam en ziel? Als het waar is dat de ziel bij het 

sterven het lichaam verlaat hoe moeten we dan de lichamelijke opstanding zien in het 

Rijk van God? Hampe heeft het probleem voor zichzelf opgelost (zie 1.2.7), maar 

voor Fox blijft de vraag staan. Hij weet niet of er echt sprake van is dat de ziel het 
lichaam verlaat. Hij heeft nog geen antwoorden. Hij hoopt echter dat de vragen door 

de academische theologie opgepakt zullen worden.
118

 Andere vragen die hij heeft zijn: 
zijn bijna-dood ervaringen te beschouwen als religieuze of mystieke ervaringen? Wat 

is de invloed van de cultuur op de verwoording van de ervaringen? Wat is de 
verklaring voor negatieve bijna-dood ervaringen? 

 
1.9.12 Samenvatting 

 

Theologen reageren heel verschillend op de bijna-dood ervaring. Sommigen vinden in 

de ervaringen hun geloof bevestigd, of verwachten een positieve invloed van de 

ervaring op de samenleving. Anderen reageren kritisch, terughoudend, of weten het 

gewoon niet. Bij liberale theologen refereert de bijna-dood ervaring aan iets wat 

volstrekt uit de tijd is, of in tegenspraak is met de wetenschap. Er zijn orthodoxe 

theologen die de ervaring vanwege de ervaren scheiding tussen lichaam en ziel in 
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tegenspraak achten met de christelijke leer. In fundamentalistische kring meent men 

dat er sprake is van misleiding van de duivel. Er zijn theologen die in de bijna-dood 

ervaring een mystieke ervaring zien en anderen die de ervaring zien als een product 

van de verbeelding. Vanwege de transcendente en mystieke aspecten van de bijna-

dood ervaring en de transformatieve effecten van de ervaring (met name minder angst 

voor de dood, en geloof in een leven na het leven) gaat er een appèl uit naar de 

theologie. Er zijn veel theologische vragen verbonden met de bijna-dood ervaring: hoe 

zit het met de verhouding tussen lichaam en ziel/geest/bewustzijn, en hoe verhoudt het 

voortbestaan van de ziel zich tot de lichamelijke opstanding van het christelijk geloof? 

Verdraagt de door de bijna-dood ervaarders ervaren onvoorwaardelijke liefde en 

acceptatie zich met de liefde van God uit de joods-christelijke traditie? Hoe kan de 

bijna-dood ervaring gezien worden: is het een mystieke ervaring of een religieuze 
ervaring? Op deze laatste vraag wil ik in hoofdstuk 4 proberen een antwoord te 

formuleren. 
 

1.10 Overzichtspublicaties 
 

De onderzoeken van bijna-dood ervaringen omvatten inmiddels meer dan 30 jaar. In 
de afgelopen jaren zijn publicaties verschenen waarin een overzicht wordt gegeven 

van de  tientallen jaren van studie.  

 

1.10.1 Pim van Lommel 

 

In Nederland verscheen in 2007 het boek van Pim van Lommel Eindeloos bewustzijn. 

Een voor een breed publiek toegankelijk boek. Naast een veelomvattende weergave 

van de complexe aspecten van de bijna-dood ervaring, biedt Van Lommel ook een 

kijk in het onderzoek naar het verband tussen hersenen en bewustzijn. Op de 

onopgehelderde vraag ‘hoe kan het dat in een periode dat hersenen niet functioneren 

toch sprake is van een helder bewustzijn?’ heeft Van Lommel geprobeerd een 

antwoord te vinden en te formuleren. Daarvoor heeft hij het materialistische 

paradigma van de wetenschap los moeten laten. Hiermee begeeft hij zich op 

ongewoon en nog onbekend terrein, waarover het laatste woord nog lang niet is 
gesproken. In zijn boek presenteert hij zijn visie: de hersenen zijn niet de producent 

van bewustzijn, maar faciliteren de ervaring van bewustzijn.
119

 De hersenen 
functioneren als interface, zijn de ontvangers van bewustzijn, zowel van het 

waakbewustzijn van de mens, als van een bewustzijn dat de mens overstijgt: een 
eindeloos en onbegrensd bewustzijn. Op basis van studies op het gebied van de 

neurofysiologie en de kwantumfysica veronderstelt Van Lommel dat het bewustzijn 
niet op een bepaalde plaats is te lokaliseren. Ook niet in de hersenen. Er is sprake van 

een non-lokaal bewustzijn, buiten tijd en ruimte, dat overal aanwezig is in de vorm 

van waarschijnlijkheidsgolven, die niet meetbaar zijn met behulp van de huidige 

technische apparatuur. Dit non-lokale bewustzijn is de bron van het waakbewustzijn 

van de mens. Via de zintuigen en het denken, via de lichamelijke gewaarwording, 

heeft de mens invloed op het waakbewustzijn. Ook dan zijn de hersenen interface, in 

dit geval de zender. Er is voortdurend verbinding mogelijk tussen leven, lichaam, 

hersenen, bewustzijn, en eindeloos bewustzijn.120 

De definiëring van de bijna-dood ervaring door Van Lommel luidt: 
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Een bijna-dood ervaring is de (gemelde) herinnering van alle indrukken tijdens een 

bijzondere bewustzijnstoestand, met enkele specifieke elementen zoals het ervaren 

van een tunnel, het licht, een levenspanorama, het ontmoeten van overleden personen 

of het waarnemen van de eigen reanimatie.121 

Een belangrijke kwestie waar Van Lommel op wijst is de integratie van de ervaring in 

het leven van de persoon en het belang van goede begeleiding. Meerdere 

onderzoekers, zoals Atwater, Greyson, Opdebeeck, Corbeau en Schoonbrood hebben 

hierover gepubliceerd. Mensen kunnen moeite hebben de ervaring in hun leven te 

integreren. Het is niet eenvoudig om over de ervaring te praten, niet alleen omdat de 

gewone mensentaal niet toereikend genoeg is, maar ook omdat de houding en de 

reactie van de sociale omgeving daartoe niet uitnodigt. 

 
1.10.2 Phyllis Atwater  

 
Phyllis Atwater bereikt met haar in 2007 verschenen boek ‘The big book of near-death 

experiences; the ultimate guide to what happens when we die’ een groot publiek dat 
zich wil oriënteren met betrekking tot het fenomeen bijna-dood ervaring. Ze heeft in 

het boek haar eigen (retrospectief) onderzoek verwerkt, de duizenden interviews die 
ze in de afgelopen decennia heeft afgenomen. Ook besteedt ze aandacht aan de andere 

onderzoeken. Het boek bevordert, net als de publicatie van Van Lommels Eindeloos 

bewustzijn de integratie van de ervaring in de samenleving, en betekent een 

herkenning en erkenning voor mensen met een bijna-dood ervaring. 

Zij constateert een grote verschuiving in de afgelopen dertig jaar. In het begin 

ontmoetten mensen met een bijna-dood ervaring veel weerstand: er werd niet naar hen 

geluisterd, artsen zagen hun ervaring als een hallucinatie en schreven rustgevende 

pillen voor. Sommige mensen werden als psychiatrisch ziek gediagnosticeerd en 

opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Die tijden zijn veranderd door de grotere 

kennis van en bekendheid met de bijna-dood ervaring. Er kwamen steeds meer 

verhalen van mensen die gereanimeerd waren. De acceptatie van de bijna-dood 

ervaring is toegenomen. De grootste uitdaging voor de toekomst is volgens Atwater 

dat de mensen die hun kritieke situaties hebben overleefd en daarbij een bijna-dood 

ervaring hadden, hun ervaring integreren in het leven en hun verworven inzichten 
doorgeven aan de volgende generaties.122 

 
1.10.3 Bruce Greyson 

 
Greyson publiceerde in de afgelopen decennia vele artikelen in ‘The Journal of Near-

Death Studies’. Ook in andere tijdschriften verschijnen regelmatig resultaten van 
studie. Ik meld hier twee belangrijke recente overzichtsartikelen: ‘Near-death 

experiences: clinical implications’ uit 2007
123

 en ‘Near-death experience and 

spirituality’ uit 2006.
124

 

Ook hij verwerkt de literatuur van de afgelopen dertig jaar en komt in het 

eerstgenoemde artikel tot de conclusies: in een kritieke situatie kan iedereen, 

onafhankelijk van leeftijd, geslacht, ras, religie, religieuze praktijk en mentale 
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gezondheid een bijna-dood ervaring krijgen; er is tot op heden geen enkele verklaring 

voor het optreden van de bijna-dood ervaring, evenmin voor de inhoud en voor het 

transformerend effect; de bijna-dood ervaring roept de vraag op naar verhouding 

tussen lichaam en geest en tussen hersenen en bewustzijn; de ervaringen veroorzaken 

diepgaande en blijvende positieve veranderingen in houding, overtuigingen, waarden 

en gedrag. 

Bijna-dood ervaringen kunnen ook leiden tot interpersoonlijke en intrapsychische 

problemen waarvoor hulp wordt gezocht. Deze problemen moeten niet verward 

worden met psychiatrische ziektebeelden als posttraumatische stress-stoornis, 

persoonlijkheidsstoornissen, hallucinaties, of een religieus probleem (volgens DSM-

IV
125

). Als er sprake is van depressieve gevoelens na een bijna-dood ervaring dan is 

dit geen geestelijke stoornis, maar een normale reactie op een levensbedreigende 
situatie. Bijna-dood ervaringen zijn geen hallucinaties. Bij hallucinaties gaat het om 

zintuiglijke waarnemingen terwijl het in de bijna-dood ervaring om niet-zintuiglijke 
waarnemingen gaat. Hallucinaties onderscheiden zich van bijna-dood ervaringen door 

het ontbreken van universeel gemelde elementen, het ontbreken van samenhang in het 
verhaal en het overwegen van angstige en verwarde gevoelens. Hallucinaties hebben  

geen positief transformerend effect in tegenstelling tot bijna-dood ervaringen. Bij 
personen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt gaat het in zijn 

algemeenheid om mentaal gezonde mensen.
126

 De interpersoonlijke en 

intrapsychische problemen hebben te maken met de integratie van de ervaring en de 

transformerende effecten ervan in het persoonlijke leven en in de sociale omgeving.
127

 

Hoewel er nog geen geteste therapeutische benaderingen zijn ontwikkeld, zijn 

therapeuten het wel eens over de te volgen strategie. Het helpt als hulpverleners 

mensen aanmoedigen hun ervaring te uiten (verbaal of non-verbaal); als zij informatie 

geven; slachtofferschap vermijden; helpen te rouwen; therapie aanbieden (huwelijks-, 

familie-en groepstherapie), meditatie en gebed aanbevelen.
128

 

In het artikel ‘Near-death experiences and spirituality’ gaat Greyson in op het verband 

tussen de bijna-dood ervaring en de religiositeit; op de veranderde overtuigingen en 

waarden van de personen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt; het belang 

van deze veranderingen en de invloed ervan op anderen. De transformerende invloed 

van de bijna-dood ervaring is volgens Greyson het meest onderscheidende kenmerk. 
De veranderde houding ten opzichte van de dood, de verandering in waarden en 

overtuigingen, de ontdekking van de zin van het leven, de toegenomen religiositeit 
zijn elementen die volgens Greyson overeen komen met mystieke ervaringen.129 De 

positieve veranderingen die de transformatie-onderzoeken hebben aangetoond (meer 
liefde, zorg, empathie en aanvaarding van anderen) zijn volgens Greyson in 

overeenstemming met de bijbelse opdracht van de ‘gouden regel’
130

: ‘Behandel 
anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de 

Wet en de Profeten’, en met de uitspraak van Jezus
131

: ‘…alles wat jullie gedaan 

hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben 

jullie voor mij gedaan’.
132

 Het toegenomen geloof in een leven na de dood en de 
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verminderde angst voor de dood, is een verandering die door alle onderzoeken is 

vastgesteld. Over het algemeen leiden de veranderingen die de mensen ondergaan niet 

tot een verandering van religieuze gemeenschap of traditie, wel leiden ze tot meer 

religieuze betrokkenheid, hetzij in de gevestigde kerken, hetzij in een meer spirituele 

universele richting. Al deze zaken maken dat bijna-dood ervaringen relevant zijn voor 

de theologie, meent Greyson.133 

 

1.10.4 Cross-cultureel onderzoek 

 

1.10.4.1 Inleiding 

 

Heel veel interculturele studies zijn er niet, maar in maart van 2008 verscheen in het 
tijdschrift Transcultural Psychiatry een cross-cultureel overzicht van bijna-dood 

ervaringen. De studie is verricht door de Australische onderzoekers John Belanti, 
Mehendra Perera en Karuppiah Jagadheesan.134 Hun gegevens ontlenen zij aan de 

literatuur die van 1975 tot 2004 is gepubliceerd in de belangrijkste tijdschriften van de 
gezondheidszorg. Hierin wordt zichtbaar dat de inhoud en de verwoording van de 

bijna-dood ervaring beïnvloed wordt door de cultuur. 
 

1.10.4.2 Het onderzoek 

 

Belanti, Perera en Jagadheesan hebben de beschrijvingen van bijna-dood ervaringen, 

die wereldwijd in verhalen, retrospectieve studies en prospectieve studies voorkomen, 

met elkaar vergeleken. Zij ontdekten gemeenschappelijk thema’s maar ook 

verschillen. Bepaalde culturen stemmen overeen in hun beschrijvingen, maar 

verschillen gezamenlijk ten opzichte van de ervaringen in Noord-Amerika en Europa. 

Niet-westerse bijna-dood ervaringen verschillen onderling veel meer dan de westerse. 

Dit betreft met name de aanwezigheid van cultureel-religieuze personen, en de 

afwezigheid van bepaalde kenmerkende fenomenen die in de westerse bijna-dood 

ervaringen over het algemeen wèl voorkomen. 

De literatuur over bijna-dood ervaringen is moeilijk te interpreteren omdat de wijze 

waarop de ervaringen verzameld zijn, verschillen. Het gaat om verzamelde verhalen, 
het kan om prospectieve studies of retrospectieve studies gaan. De onderzoeksgroep 

kan groot zijn, maar ook klein. Vaak zijn er geen objectieve criteria waarmee de 
gegevens verzameld zijn. In veel gevallen is er geen rekening gehouden met de 

culturele context. De meeste studies zijn in het Engels vertaald en gepubliceerd en 
daarmee zijn bepaalde culturele betekenissen verloren gegaan die er in de 

oorspronkelijke taal waarin de ervaringen verwoord zijn wèl waren. 
Dat er sprake is van invloed van religie, cultuur (en de relatie tussen beide) en 

maatschappij op de verwoording en interpretatie van bijna-dood ervaringen wordt 

door verschillende onderzoeken bevestigd. De onderzoekers geven hiervan enkele 

voorbeelden. 

Bij de Mapuche 
135

 en de Hawaïanen is geen sprake van landschappen, maar van een 

vulkaan. De terugblik op het leven en de lichtvisioenen ontbreken. De ervaringen in 
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Thailand en India komen overeen wat betreft de ontmoetingen met belangrijke 

religieuze personen. In de beschrijvingen uit deze landen ontbreken echter de tunnel, 

de landschappen, de lichtvisioenen en de ontmoetingen met gestorven bekenden. In 

Tibet komen lichtvisioenen weer wel voor. Er is een verschil tussen de Europees-

Amerikaanse ervaringen en die in het Tibetaanse boek van leven en sterven. In de 

eerstgenoemde ligt de nadruk op de Gods vergevende liefde en onvoorwaardelijke 

acceptatie. In het Tibetaanse boeddhisme ligt de nadruk daarentegen meer op het 

oordeel en de vrees voor karma. Verhalen uit Tibet tonen aan dat angst een 

belangrijke rol speelt en dat men zich zorgen maakt over de toekomstige 

geboorteplek, de ouders bij wie men opnieuw het levenslicht zal aanschouwen.  

Zoals al eerder vermeld beschrijven de Mapuche een vulkaan, waarin zij gestorven 

vrienden en familieleden ontmoeten. Er is een Mapuche verhaal van een bijna-dood 
ervaring waarin verteld wordt van een ontmoeting met een Duitse heer, wat terug zou 

kunnen gaan op de Duitse kolonisatie in 1850 van een deel van Chili. Een Amerikaan 
die terwijl hij in India op bezoek was bij Saï Baba en een bijna-dood ervaring kreeg, 

ontmoette in zijn ervaring Saï Baba, die hem terugvoerde naar het leven.
136

 In Chinese 
studies domineren niet zozeer de overweldigende liefde en licht, maar gevoelens van 

vervreemding ten aanzien van het lichaam. Uit een prospectieve studie van H. 
Yamamura uit 1998 blijkt dat de bijna-dood ervaringen in Japan weer wel in 

overeenstemming met de westerse ervaringen zijn.
137

 Een andere recente studie is 

verricht in Taiwan onder 710 nierdialyse-patiënten. Van hen kreeg 12,9% een bijna-

dood ervaring. Deze ervaringen komen in grote mate overeen met de westerse 

ervaringen. De tunnelervaring bleek echter weinig voor te komen (<10%).
138

 

 

1.10.4.3 Samenvatting en conclusie 

 

In verschillende culturen zijn de kenmerken van bijna-dood ervaringen deels gelijk en 

deels verschillend. Ze komen overeen wat betreft het besef in een veranderde staat van 

bewustzijn te verkeren, los van het lichaam te zijn, helder te kunnen waarnemen, 

ontmoetingen te hebben. Een ander belangrijk aspect dat in de onderzoeken naar 

voren komt is de transformatie na de ervaring: liefde en betrokkenheid bij de naaste, 

minder angst voor de dood, geloof in een leven na dit leven, minder materialisme, 
verhoogd zelfbewustzijn, waardering en zorg voor de natuur. 

De verschillen in de beschrijvingen van de bijna-dood ervaringen zijn volgens de 
onderzoekers toe te schrijven aan de taal, religie, culturele ervaring, opleiding en het 

effect daarvan op het waarden- en geloofssysteem. Al deze factoren hebben invloed 
op hoe de ervaringen verwoord en geïnterpreteerd worden. Hoe die beïnvloeding 

uitpakt is niet te voorspellen. Nadere studie is nodig. Niet alleen zouden de bijna-dood 
ervaringen in de eigen taal bestudeerd moeten worden door deskundigen die meertalig 

zijn, maar ook zou meer literatuur beschikbaar moeten komen vanuit verschillende 

studierichtingen: de religieuze, etnografische en antropologische. Een 

multidisciplinaire benadering kan volgens de onderzoekers helpen om er achter te 

komen hoe cultuur, religie en neurobiologie op elkaar inwerken, en hoe bijna-dood  

ervaringen verklaard en geïnterpreteerd kunnen worden. 

                                                
136

 Belanti e.a. (2008), blz. 128 
137

 Dit Japanse onderzoek is niet meegenomen in het onderzoek van Belanti (2008), maar wordt 

genoemd in Van Lommel (2007), blz. 105 
138

 Lai e.a. (2007), blz. 124-132 



 

 31 

1.11 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 1 

 

Sinds het in 1975 verschenen boek Life after Life van Raymond Moody over bijna-

dood ervaringen is er veel studie verricht. Het onderzoek heeft kennis opgeleverd, 

aandacht gekregen in de media en belangstelling van de samenleving ondervonden. In 

het begin was de aandacht gevestigd op de inhoud van de ervaring, later kwam er 

meer onderzoek naar de transformerende effecten van de ervaring. De laatste jaren ligt 

het accent op de integratie van de ervaring in de levensloop, de problemen die daarbij 

voorkomen, en de hulpverlening. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord gebleven. 

Vaststaat dat de ervaring wereldwijd bestaat en voornamelijk voorkomt in situaties 

waarin het leven op het spel staat. Maar in andere omstandigheden blijken de 

ervaringen eveneens te kunnen gebeuren. De in het verleden verzamelde verhalen van 
sterfbedervaringen en -visioenen, religieuze en mystieke ervaringen laten zien dat 

bijna-dood ervaringen ook ver voor 1975 bekend waren. Hoe de ervaring precies 
geïnterpreteerd moet worden is nog niet duidelijk. 

De bijna-dood ervaring is een zeer emotionele gebeurtenis, die een diep ingrijpende 
transformerende invloed heeft op het verdere leven. De ervaring heeft positieve 

veranderingen ten gevolge, maar er kunnen ook problemen ontstaan, waarvoor hulp 
nodig is. De moeilijkheden hebben voor een groot deel te maken met de integratie van 

de ervaring in de levensloop. Hierbij spelen de communicatie, het niet kunnen delen 

van de ervaring met anderen, en onbegrip van de omgeving een belangrijke rol. 

De wetenschap heeft tot nu toe geen verklaring kunnen vinden voor het optreden van 

de ervaring en voor het relatief weinig voorkomen van de ervaring. Waarom de ene 

mens wel een ervaring overkomt en de andere niet, en waarom de één een positieve en 

de ander een negatieve bijna-dood ervaring heeft is een vraagteken. Ook is er geen 

antwoord op de vraag hoe er waargenomen kan worden zonder bewustzijn. De 

kwestie van de verhouding tussen bewustzijn en hersenen is een uitdaging aan de 

wetenschap. Hoewel de bijna-dood ervaring een universele ervaring is, zijn de 

verhalen heel divers. Er blijken naast overeenkomsten ook verschillen te bestaan 

tussen de beschrijvingen. De invloed van religie, cultuur en sociale omgeving op de 

inhoud, verwoording en interpretatie van de bijna-dood ervaring is een nader te 

bestuderen thema. Voor de theologie is de vraag van het dualisme en de opstanding in 
het geding; de vraag naar de interpretatie van de ervaring, en de waarde van de 

ervaring voor het pastoraat. 
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Hoofdstuk 2 Fenomenologie van de bijna-dood ervaring 

 

2.1 Inleiding  

 

In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde wat de bijna-dood ervaring inhoudt. Ik doe 

dat aan de hand van de situaties waarin de persoon zich vanaf het begin bevindt, èn de 

19 elementen die deel uitmaken van de ervaring en door Moody genoemd worden.
139

  

De vragen die hierbij o.a. aan de orde komen zijn: 

In welke situatie komt de bijna-dood ervaring voor, bij wie doet deze zich voor en hoe 

vaak? Is er een verklaring voor? Wat vertellen mensen over hun ervaring; hoe wordt 

de terugkeer in het lichaam ervaren; welke gevolgen heeft de ervaring voor de 

persoon? 
Bij de weergave van de verhalen en elementen (2.3, 2.4 en 2.5) hanteer ik zoveel  

mogelijk de volgorde die Moody gebruikt, hoewel deze in de praktijk niet geheel  
vastligt. Een aantal elementen neem ik samen, zoals de ‘onuitsprekelijkheid van de  

ervaring’ en ‘het vertellen aan anderen’ (de elementen 1 en 12). De  
onuitsprekelijkheid van de ervaring komt aan het licht op het moment dat men het aan  

anderen zou willen vertellen. Het ‘ontmoeten van anderen’ en ‘een gebied waarin  
verwarde geesten voorkomen’ (de elementen 7 en 18) neem ik samen, omdat het in de  

ontmoetingen met anderen zowel om overleden familieleden kan gaan als om  

ontmoetingen met verwarde geesten (bij negatieve ervaringen). Ook de ontmoeting  

met een wezen van licht en het binnengaan van een ruimte waar alle kennis aanwezig  

is behandel ik tegelijk omdat de kennis uitgaat van het wezen van licht (elementen 8  

en 16). De invloed op het verdere leven en nieuwe zienswijzen over de dood  

(elementen 13 en 14) kunnen samen gezien worden als het transformerende effect van  

de bijna-dood ervaring. 

De voorbeelden die ik bij de elementen noem komen uit het RERC onderzoek  

van Mark Fox en uit Moody’s boek Life after Life; een enkel voorbeeld is een eigen  

ervaring. 

 

2.2 De beginsituatie 

 

2.2.1 In welke omstandigheden komen bijna-dood ervaringen voor? 

 
Het blijkt dat de ervaring in veel verschillende omstandigheden kan voorkomen. In de 

verzamelde ervaringen van Heim gaat het om bergbeklimmers die een ongeluk 
krijgen, bij Wiesenhütter om oorlogsslachtoffers, bij Hampe om stervenden en mensen 

die aan de verdrinkingsdood zijn ontsnapt. Het meest frequent worden bijna-dood 
ervaringen gemeld in levensbedreigende situaties. Maar ook als dat niet het geval is 

komen bijna-dood ervaringen voor. Uit het overzicht dat Van Lommel geeft, blijkt dat 

de ervaring kan voorkomen in een breed scala van situaties: hartstilstand; coma bij 

verkeersongeluk, hersenbloeding, dreigende verdrinking (met name bij kinderen), 

suikerziekte, verstikking, ademstilstand, vergiftiging, bedwelming, poging tot 

zelfdoding; bewusteloosheid door lage bloeddruk als gevolg van ernstig bloedverlies, 

tijdens of na een bevalling of bij een operatie; bij een allergische reactie, of ernstige 

infectie; tijdens narcose, in geval van complicaties bij een operatie; elektrocutie; 

ernstige ziektes die gepaard gaan met hoge koorts; onderkoeling, extreme uitdroging; 

depressie of een existentiële crisis;140 meditatie; zonder duidelijke medische oorzaak, 
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zoals bij een wandeling in de natuur;  in geval van doodsangst bij een (dreigend) 

ongeluk
141

 en tijdens het sterfbed.
142

 De term bijna-dood ervaring is daarom niet 

helemaal adequaat, maar dermate ingeburgerd dat men zich aan de formulering houdt. 

Het gaat in de meeste gevallen om een grensgebied waarin leven en dood elkaar dicht 

genaderd zijn, maar waarbij nog niet duidelijk is waar het op uitloopt: op het leven, of 

op de dood. Bovendien is het niet eenvoudig om vast te stellen wanneer de dood 

intreedt. Het is geen drempel die vastligt en genomen moet worden (nog een klein 

eindje, je bent er bijna…..). In dit grensgebied, dit schemergebied, is van alles aan de 

hand en mogelijk. Er is sprake van een proces, dat in dit tussengebied nog omkeerbaar 

is, en niet per se tot de dood leidt.143 

Een speciale categorie is de ‘empathische’ bijna-dood ervaring. Deze kan gebeuren bij 

een sterke emotie die optreedt bij de dood van een geliefde.
144

 
 

2.2.2 Bij welke mensen komen bijna-dood ervaringen voor? 
 

Bij ieder mens, wereldwijd, kan zich een bijna-dood ervaring voordoen. Uit studies 
blijkt dat culturele identiteit, sociale klasse, geslacht, ras, opleiding, leeftijd, beroep, 

religie, woonplaats, burgerlijke status, levensovertuiging, politieke, sociale en 
economische omstandigheden geen verband houden met het al of niet voorkomen van 

een bijna-dood ervaring. Ook psychologische factoren, persoonlijkheidskenmerken en 

mentale gezondheid spelen geen rol.
145

 Wel is het zo dat in arme landen weinig 

onderzoek wordt gedaan en dat daar minder gevallen bekend zijn. Geografie, de 

woonplaats van de mens, en diens cultuur, taal en religie hebben wel invloed op 

bepaalde elementen van de bijna-dood ervaring, op de verwoording er van en op de 

betekenis die de mensen er aan geven. Dit blijkt uit cross-cultureel onderzoek (zie 

1.10.4).146   

 

2.2.3 Hoe vaak komt de ervaring voor? 

 

Hoewel een bijna-dood ervaring bij ieder mens kan voorkomen, overkomt het niet 

iedereen. Twee ernstig zieke mensen kunnen in dezelfde omstandigheid verkeren, en 

de een krijgt wèl een bijna-dood ervaring en de ander niet. In het onderzoek van Van 
Lommel ging het om mensen die met een hartstilstand het ziekenhuis binnenkwamen 

en gereanimeerd werden. Toch blijkt dat maar een betrekkelijk laag percentage de 
bijna-dood ervaring meldt. Die percentages variëren in recente prospectieve studies 

van 10 tot 25 procent.
147

 Bij kinderen die in levensbedreigende situaties verkeerden en 
dit overleefden, liggen de percentages veel hoger, 67%.148 Van Lommel vond in zijn 

prospectieve onderzoek verschillende factoren die het ontstaan van de bijna-dood 
ervaring kunnen beïnvloeden. De ervaring komt vaker voor bij mensen die jonger zijn 

dan 60 jaar, bij een eerste hartstilstand, in geval van meerdere reanimaties bij één 

persoon, en indien eerder een bijna-dood ervaring was meegemaakt. De ervaring 

wordt minder vaak gemeld door mensen die lang in coma hebben verkeerd. Men moet 
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volgens Van Lommel een nog goed functionerend geheugen hebben om zich een 

bijna-dood ervaring te kunnen herinneren.
149

 De meeste mensen maken geen bijna-

dood ervaring mee. Anderen die wel een bijna-dood ervaring overkomen is, kunnen er 

meerdere meemaken.150 Onderzoeken in Amerika en Duitsland geven aan dat 4,2% 

van de bevolking zegt een bijna-dood ervaring te hebben meegemaakt.
151

 

 

2.2.4 Verklaringen 

 

In de afgelopen 30 jaar zijn veel verklaringen gezocht voor het voorkomen van bijna-

dood ervaringen. Men heeft het gezocht in fysiologische oorzaken zoals 

zuurstofgebrek, medicijnen, drugs, endorfinen (neurotransmitters), bepaalde 

hersengedeeltes. Men heeft het gezocht in psychologische oorzaken als 
depersonalisering, verwachting of wensgedachte. Geen enkele hypothese bleek echter 

houdbaar. De wetenschap heeft tot op vandaag geen verklaring voor het optreden van 
de ervaring kunnen vinden, en ook geen antwoorden kunnen geven op vragen zoals: 

waarom komt de ervaring relatief zo weinig voor, waarom overkomt het de ene mens 
wel, de andere niet? In elk geval zijn er geen medische of psychologische oorzaken 

voor aan te geven.
152

 Ook voor het transformerende effecten zijn geen verklaringen. 
Vanwege de transcendente en mystieke elementen van de bijna-dood ervaring moet 

volgens Greyson de verklaring voorbij de huidige fysiologische en psychologische 

modellen in het religieuze gezocht worden (zie ook 1.10.3).
153

 

 

2.3 De transcendente situatie: wat vertellen mensen over deze fase? 

 

De transcendente situatie is niet toegankelijk voor wie er niet bij is. De kennis over 

wat ervaren wordt berust op de verhalen en getuigenissen van de personen die het 

hebben meegemaakt en er naderhand over vertellen. Dat maakt de ervaring tot een 

subjectieve ervaring. Elke ervaring is dan ook voor iedereen weer anders, zegt Moody. 

De verhalen vertonen een grote diversiteit (zie hoofdstuk 1.3). 

 

2.3.1 Het vernemen van de eigen dood (element 2) 

 
Mensen vertellen later dat ze de artsen of verpleegkundigen hebben horen zeggen dat 

ze dood zijn. 
 

“De pijn was helemaal weg. Ik scheen te zweven boven de mensen van de eerste hulp 

die aan het proberen waren mij in leven te houden. Ik probeerde hen te vertellen dat 

er niets meer was wat ze konden doen. Iemand zei: ‘hij is vertrokken’, en mijn lichaam 

werd weggedragen uit de overvolle ruimte. Voor een moment zag ik het half ontbloot 

in een dodenrij liggen, naast een greppel. Zacht daalde er sneeuw op neer en bedekte 

het. En toen, plotseling, was ik vrij, en zweefde ik weg in de stilte van een tijdloos 

universum.”
154
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2.3.2 Gevoelens van rust en vrede (element 3) 

 

Veel mensen vertellen over dit gevoel als eerste. De pijn is verdwenen en men voelt 

zich rustig, gelukkig en vredig. 

 

“Toen ik om mij heen keek, begon ik me te realiseren dat wat ik zag uitging boven elke 

ervaring die ik ooit had meegemaakt. En terwijl ik daar lag, voelde ik dat alle pijn en 

zorgen van mij afgleden en kwam er een diep gevoel van vrede en geluk over mij; 

niets scheen er meer toe te doen.”
155

 

 

2.3.3 Het horen van geluiden (element 4) 

 
Het gaat hier om ongewone gehoorsensaties, die soms erg onplezierig kunnen zijn, 

een eng gesuis,  een luid gerinkel, of het geluid van een fluitende wind. Positieve 
geluiden als muziek komen ook voor. 

 

“Ik begon muziek te horen, een bepaalde soort, een verheven, werkelijk prachtige 

soort muziek.”
156

 

 

2.3.4 Het gaan door een donkere tunnel (element 5) 

 

Er worden verschillende benamingen gebruikt om aan te duiden waar men doorheen 

gaat. Moody noemt dit de tunnel, maar hij geeft in Life after Life aan dat mensen ook 

andere woorden noemen: grot, put, cilinder, pijp, vacuüm, leemte, riool en dal (dal 

van de schaduw des doods).
157

 In sommige culturen is sprake van een krater, vulkaan 

of rotskloof.158 Het geeft meer een beweging aan van donker naar licht. Moody noemt 

als voorbeeld de zweefervaring van C.G. Jung. Deze had in 1944 tijdens een 

hartaanval een bijna-dood ervaring meegemaakt.159 

 

“Het leek of ik mij hoog boven in het wereldruim bevond. Ver onder me zag ik de 

aardbol, gedompeld in een heerlijk blauw licht. Ik zag de diepblauwe zee en de 

continenten………..Op geringe afstand zag ik in de ruimte een geweldige donkere 

steenklomp, zoals een meteoriet – ongeveer ter grootte van mijn huis, misschien nog 

groter. De steen zweefde in het heelal, en ik zweefde in het heelal.”
160

 

 

2.3.5 Gescheiden zijn van het lichaam (element 6) 
 

Dit is het gevoel buiten het lichaam te zijn, buiten tijd en ruimte, met behoud van het 
vermogen tot bewustzijn, waarneming en denken. Van Lommel noemt dit ‘niet-

zintuiglijk waarnemen’. Met het geestelijke, gewichtloze lichaam, dat dezelfde vorm 

heeft als het gewone lichaam, kan het stoffelijke lichaam worden waargenomen. De 

mogelijkheden van dit ‘etherische’ lichaam zijn enerzijds beperkt: men kan niemand 

aanraken en met niemand communiceren op aarde. Aan de andere kant is de 
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waarneming scherper en helderder. Men neemt kleuren intenser waar. Er is sprake van 

een helder en verruimd bewustzijn.
161

 

 

“Ik bevond mij op de top van een heuvel. Het was er heerlijk, de zon scheen en het 

gras scheen zó groen. Alles leek veel intenser en voller.”
162

  

 

Soms kan er ook verwarring zijn of desoriëntatie. Fox vertelt van een vrouw die 

zichzelf niet direct herkende. Later bedacht ze dat het kwam omdat ze gewend was 

zichzelf in spiegelbeeld te zien.
163

 

 

2.3.6 Het ontmoeten van andere wezens en het binnengaan van een gebied waarin 

verwarde geesten zijn (elementen 7 en 18) 
 

Deze andere wezens zijn geestelijke wezens. Dat kunnen engelen zijn (vaak bij 
kinderen), gidsen, overleden familieleden of vrienden. Soms is er geen herkenning en 

blijkt pas later als men er met familie over spreekt wie het was die zij ontmoet hebben. 
Dat kan een vader, broer of zus zijn die men nooit gekend heeft. Er kan communicatie 

op non-verbale wijze plaatsvinden. Zij vertellen de persoon vaak dat hun dat tijd nog 
niet is gekomen en dat ze terug moeten gaan. 

 

“Ik was me ervan bewust dat er over me gesproken werd, door wie of wat, ik heb geen 

idee…ik voelde dat degene die mijn gids was even opzij gegaan was en wachtte, ook 

luisterend. Toen hoorde ik, heel ver weg, de woorden ‘ze moet terug; het is haar tijd 

nog niet om over te komen. Het geschenk van het leven geven we terug ter wille van 

haar kinderen. Neem haar mee terug’. Wiens stem het was, weet ik niet.”
164

 

 

Soms ziet men afschuwelijke wezens, verwilderde geesten, demonen. In negatieve 

ervaringen is dat zo. Soms komen in één ervaring zowel positieve als negatieve 

gebeurtenissen en gevoelens voor. Men spreekt dan van een gemengde ervaring. De 

meeste ervaringen zijn positief. Van Lommel noemt 1 tot 2% negatieve ervaringen.165  

De IANDS noemt 1 tot 15%. In de prospectieve studies komen ze vrijwel niet voor. In 

de negatieve ervaringen kan men gekweld worden door vrees, angst, eenzaamheid,  
schuld en verlies aan controle. Iedereen kan een dergelijke ervaring overkomen. Een 

reden dat deze ervaring zo weinig gemeld wordt zou onderdrukking kunnen zijn, zoals 
Rawlings veronderstelde. Andere redenen zijn dat men zich schaamt voor een 

dergelijke ervaring, of dat men bang is door anderen negatief beoordeeld te worden.
166

 
 

“Ik keek de ruimte in en kwam in een zwarte holle ruimte. Er waren daar wezens. Ik 

weet niet waar ze vandaan kwamen. Het was heel vreemd - ze konden niet bewegen - 

hun ogen niet knipperen - alles bleef wel honderd jaar hetzelfde - en ik ook. Ik werd 

bang. Ik vroeg me af of het was omdat we gestraft werden - ik weet het nog steeds 

niet.”
167
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2.3.7 Ontmoeting met een wezen van licht en het binnengaan van een ruimte waar 

alle kennis aanwezig is (elementen 8 en 16) 

 

De ontmoeting met dit wezen van licht is waarschijnlijk het meest essentieel en het 

meest van invloed op de persoon, volgens Moody.
168

 Ook Fox meent dat als er van 

een kernelement in de ervaring gesproken kan worden dat dit het licht is.169 Het is een 

helder licht, helderder dan welk ander licht op aarde. Maar het doet geen pijn aan de 

ogen en het verblindt ook niet. De liefde en warmte die van dit licht uitgaan zijn 

onbeschrijfelijk. De persoon wordt daar onweerstaanbaar door aangetrokken en voelt 

zich er geheel door omgeven.170 Hoewel vrijwel alle getuigenissen dit zo melden, 

wordt dit wezen verschillend benoemd. Afhankelijk van cultuur en religieuze 

achtergrond wordt dit wezen van licht Jezus, God, Boeddha of engel genoemd. 
Volgens Moody heeft het wezen van licht persoonlijkheid, maar mensen zonder 

religieuze achtergrond noemen het een kracht, bewustzijn of intelligentie. Het wezen 
van licht straalt een onvoorwaardelijke en accepterende liefde, wijsheid en kennis uit. 

Ook kan er communicatie plaatsvinden en wordt de persoon soms voor de keuze 
gesteld of deze wil terugkeren of blijven. Pamela Reynolds vertelt in de documentaire 

The day I died:
171

 
 

“Ik voelde dat er iemand aanwezig was. Ik draaide me om….als je dat zo kunt 

zeggen…en ik keek er naar. En toen zag ik dat kleine lichtpuntje. En dat licht begon 

aan mij te trekken en ik weet hoe dat klinkt…niettemin, het is waar! Het is een fysieke 

sensatie, zoiets als een oversteken. Ik ging, en ik ging naar het licht. Hoe dichter ik bij 

het licht kwam, hoe duidelijker ik verschillende gestalten begon te zien, verschillende 

mensen, en ik hoorde heel duidelijk hoe mijn grootmoeder mij riep. Ze heeft een heel 

aparte stem. En ik ging onmiddellijk naar haar toe. Het voelde…geweldig! En ik zag 

een oom die stierf toen hij 39 jaar was. Hij heeft mij veel geleerd; hij gaf mij mijn 

eerste gitaarlessen. En ik zag veel mensen die ik kende en heel veel mensen die ik niet 

kende, maar ik wist dat ik op de een of andere manier met hen verbonden was. Ik 

vroeg of dat licht God was, en het antwoord was ‘Nee, het licht is niet God, het licht is 

wat er gebeurt als God ademt’. Ik herinner me heel duidelijk, dat ik dacht: ik sta in de 

adem van God.” 

 

2.3.8 Een ‘paradijselijk’ gebied met steden van licht (element 17) 
 

In de getuigenissen die Moody voor Life after Life gebruikte was niemand die van een 
‘hemel’ sprak. Later kreeg hij wel dergelijke verhalen te horen. In die verhalen 

kwamen ook vaak ‘steden van licht’ voor, een sterk bijbels aandoend beeld.
172

 
Anderen zien kerken of een kathedraal. Hieruit blijkt de culturele en religieuze 

invloed. 

  

“Ik ging hoger en hoger, en ik bereikte een plaats waar ik werd aangetrokken door 

een onbekende kracht. Ik was op een wonderschone plaats. Ik zag een blauwe lucht 

als een briljant, en een intense helderheid alsof de zon scheen, maar toen ik rondkeek 

zag ik geen zon. Ik keek nog eens rond en ik zag kilometers en kilometers schitterend 
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zand, en op het zand zag ik kleine rechthoekige huizen…toen werd ik naar een 

immense kathedraal geleid, de afmetingen waren enorm, veel groter dan onze 

Anglicaanse kathedraal hier in Liverpool. Ik keek naar de top en zag een domgewelf, 

en er waren fantastisch gedecoreerde muren en door de hoge ramen kon je de blauwe 

hemel zien.”
173

 

 

2.3.9 Een terugblik op het geleefde leven (element 9) 

 

Soms worden mensen ondergedompeld in een snelle opeenvolging van herinneringen, 

als een soort film, waarin men ervaart wat het effect van het gedrag, van de daden, op 

anderen is geweest. Ook het gevolg van anderen op zichzelf voelt men. Ten goede of 

ten kwade. Dit alles is ingebed in een sfeer van onvoorwaardelijke liefde. Het voelt 
alsof men zichzelf oordeelt. Dit leidt tot kennis en zelfinzicht over het geleefde leven 

en het besef dat het gaat om twee dingen: het leren liefhebben van mensen en het 
verwerven van kennis.174 Bij kinderen ontbreekt vaak een terugblik. Dit element komt 

net als de andere elementen niet altijd voor. Onderzoeken melden verschillende 
percentages die variëren van 7,5% tot 30%.175 In enkele gevallen wordt er door 

mensen in een visioen een vooruitblik, een blik in de toekomst gemeld. 
 

“Ik kreeg een handeling van mijzelf te zien die ik compleet vergeten was. Ik was zes 

jaar en ik speelde met een groepje kinderen. Een van hen had een hond, die het leuk 

vond om achter dingen aan te jagen die wij weg gooiden, zoals stokken, stenen of een 

bal. Ik pakte een steen en gooide die langs de spoorbaan; de hond ging er achteraan 

en werd aangereden door een trein die er juist aankwam. Hij was onmiddellijk dood. 

Ik had nooit eerder met een hond gespeeld, ik had werkelijk geen benul dat het 

gevaarlijk zou zijn voor hem, anders had ik het niet gedaan. Ik herinnerde me alle 

details. Het betekent dat je van de ziel niets kunt wegwissen.
176

 

 

2.3.10 De grens of barrière (element 10) 

 

Dit is een punt dat  men niet direct kan passeren. Als men deze grens overgaat kan 

men niet meer terug. Het kan een watermassa zijn, mist, een muur, een deur, een brug, 
een rivier, een poort, hek of streep. Daniël, 6 jaar, vertelt: 

 
“Toen ging ik door een donkere tunnel. Aan het einde van de tunnel was een helder 

licht. Ik was niet verdrietig en ik was niet blij, maar ik wilde bij het licht komen. Toen 

ik er aankwam ontmoette ik drie mensen. Eén van hen was erg groot, de andere twee 

waren kleiner. Ze leken me aardig, maar tegelijkertijd was ik bang voor ze. Achter 

hen was een regenboogbrug in de lucht. Plotseling was ik weer terug in mijn 

lichaam.
177
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2.4 De situatie van de terugkeer 

 

2.4.1 Terugkeren in het lichaam (element 11) 

 

Voor iedereen die over een bijna-dood ervaring kan vertellen is dit het element dat 

voor allen hetzelfde is. Men keert terug naar het (zieke) lichaam, terug naar de aarde, 

men moet incarneren. Dit is een paradoxaal moment van de bijna-dood ervaring. Weg 

moeten gaan van de plek waar de persoon geen pijn had, gelukkig was, zich heel 

voelde, één, verbonden met alles en iedereen, is een zeer emotionele ervaring die met 

tegenstrijdige gevoelens gepaard gaat. Zelfs al heeft men mogen kiezen om terug te 

keren. Sommigen krijgen een opdracht mee, anderen hebben het gevoel nog een taak 

te moeten vervullen, zeker als het gaat om ouders die nog jonge kinderen hebben.
178

  
Sommigen hebben het gevoel dat zij terugkeerden omdat men op aarde voor hen had 

gebeden.
179

 Anderen constateerden, soms teleurgesteld, dat de artsen hen hadden 
teruggehaald. Er kan sprake zijn van teleurstelling, verdriet, verontwaardiging, 

boosheid, opstandigheid of agressie bij terugkeer. Men verlangt terug. Dat gevoel van 
hevige heimwee en gemis blijft, ook in het verdere leven. 

 
“Nadat ik teruggekomen was, heb ik wel een week lang huilbuien gehad omdat ik in 

deze wereld moest leven terwijl ik die andere gezien had. Ik wilde niet 

terugkomen.”
180

  

 

Men kan bij terugkeer in het begin verward zijn, gedesoriënteerd, en last hebben van 

depressieve gevoelens, eenzaamheid. Eenmaal bij kennis moet men zich met het nog 

‘zieke’ lichaam verhouden en de wereld opnieuw leren kennen. Voor mensen die een 

negatieve bijna-dood ervaring hebben gehad houdt de terugkeer iets anders in. Zij zijn 

blij weer terug te zijn, maar ook zij worden onmiddellijk weer geconfronteerd met een 

pijnlijk lichaam. Mensen die een poging tot zelfdoding hebben gedaan, zullen alsnog 

de confrontatie met de moeilijkheden van het leven moeten aangaan en strijd moeten 

leveren. Of zij nu een positieve of negatieve bijna-dood ervaring hadden (beide zijn 

mogelijk), hun handelen heeft niet de oplossing gebracht die zij hoopten te vinden. De 

confrontatie met een bijna-dood ervaring kan bij suïcidale patiënten een positief 
therapeutisch effect hebben.181 

 

2.5 De situatie na de bijna-dood ervaring, het verdere verloop 

 
Na de terugkeer breekt een nieuwe fase aan. De ervaring wordt geaccepteerd (of 

verdrongen), men probeert anderen er over te vertellen (als men daar behoefte aan 
heeft), men merkt dat men door de ervaring is veranderd en wat dat betekent, ook voor 

de omgeving. Er vindt een omkeer der waarden plaats, in overtuigingen, 

levensperspectief, in de persoonlijkheid, in het gedrag. Deze transformatie vraagt om 

integratie in de levensloop. 

Deze fase kan overigens heel kort zijn. Van Lommel meldt op basis van zijn 

onderzoek dat mensen met een diepe bijna-dood ervaring een hogere sterftekans 

binnen 30 dagen na hun hartstilstand hebben, terwijl zij medisch gezien niet 

verschillen van mensen zonder bijna-dood ervaring. Een verklaring heeft hij hier niet 
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voor.
182

 In de situatie van een bijna-dood ervaring aan het einde van het leven is er 

sprake van een heel korte tijd, misschien zelfs maar enkele ogenblikken of uren.
183

 

Ook dan kan er sprake zijn van een transformerend effect, van een verandering van 

levenshouding. Met het volgende verhaal, de stervenservaring van mijn oma, wil ik 

dat laten zien:
184

 

 

“In 1986 stierf mijn oma, de moeder van mijn moeder. Ze wist dat ze stervende was en 

wij, mijn ouders en ik waren bij haar. Mijn oma wilde dat ik haar gezicht waste, 

helemaal, ik mocht niets vergeten en niets overslaan. Ook de oorschelpen, van binnen 

en van buiten hoorden er bij. Ik deed het, zachtjes, nee, het moest harder. Stevig, maar 

met eerbied verrichtte ik mijn dienst. Wij zaten daarna naast haar bed, in een kamer 

van het ziekenhuis. Ze sloot haar ogen en opende die af en toe. Ze wilde geen enkele 

witte jas meer zien, zei ze. En toen ik de zwarte vogels die ze rondom zich zag vliegen, 

wegjoeg met brede gebaren, schoot ze in de lach: “Ben jij nou gek, of ben ik het?” 

Het werd rustig en stil. Mijn ouders en ik waren intens verdrietig, wij wilden helemaal 

niet dat dit een afscheid zou zijn. Onze wereld zou kleiner worden zonder haar. We 

keken naar haar, in het bed. Het prachtige witte haar, het glanzend schone gezicht, 

haar stille lichaam waarin de ademhaling moeizaam in en uit ging; ze was er klaar 

voor. Zij wel. Het duurde een tijd en op een bepaald moment deed ze haar ogen open 

en keek ons verbaasd aan: “Ben ik hier nou nog? Ik stond allang voor de poort, ik 

was bij Petrus.” Wij zwegen, streelden haar handen. Ze dacht na. Wendde haar 

gezicht naar mijn moeder, en zei: “Van jou heb ik nooit anders dan liefde 

ondervonden, dank je wel kind.”  

Naast het geven van leven is dit het grootste geschenk wat een ouder haar kind geven 

kan. We waren ontroerd, èn verbaasd. Omdat het zo onverwacht was, want praten 

over gevoelens, complimenten geven, knuffelen, dat was er in onze familie niet bij. 

“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.” Mijn oma gaf aan naar huis te willen, 

naar een groot bed, waar we allemaal bij haar konden liggen, want een  

ziekenhuisbed was daarvoor te klein. We vonden de oplossing door in een kring om 

haar heen te gaan zitten en haar vast te houden. Mijn vader aan haar ene zijde, mijn 

moeder aan haar andere, en ik hield haar voeten vast. Oma straalde en was gelukkig: 

“Is dat nou niet mooi, een moeder met haar kinderen samen in één bed?” Mijn armen, 

gebogen over de rand van het ledikant, vielen in slaap. Als ik oma’s voeten even 

losliet om het bloed te laten stromen, deed ze haar ogen open en las ik het gebod: 

‘vasthouden’. Zo zaten we daar als een levend gebed, een kring van ontferming. Tot 

zij los kon laten.” 

 

2.5.1 De onuitsprekelijkheid van de ervaring en het vertellen aan anderen (elementen 
1 en 12) 

 

Hoewel de echtheid van de bijna-dood ervaring voor de mensen zelf boven elke 

twijfel verheven is, vinden zij het moeilijk om er over te praten. Niet iedereen vindt 

het overigens nodig om over de ervaring te spreken. Het blijkt om ongeveer de helft 

van het aantal mensen te gaan.185 Maar ook mensen die er wel over zouden willen 
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spreken blijven terughoudend.
186

 Wie gaat vertellen merkt dat woorden ontbreken, en 

als er woorden zijn ervaart men dat deze niet in staat zijn recht te doen aan de 

omvang, de diepte, de schoonheid en de gevoelstonen van de ervaring. Vaak kan men 

er niet over spreken zonder dat de tranen beginnen te stromen.187 De heer Gerritse 

verwoordt in zijn verhaal de onmogelijkheid en het onvermogen om de ervaring over 

te brengen (zie de inleiding van hoofdstuk 1). Het is een onbegonnen werk omdat de 

ervaring onbeschrijfelijk en onuitsprekelijk is. Een overlevende van de Eerste 

Wereldoorlog deed na 50 jaar toen hij inmiddels méér woorden had, een poging om 

over zijn bijna-dood ervaring, waarin hij een pijnlijke levensterugblik had maar ook 

de liefde had ervaren, te spreken.188 

 

“Woorden zijn zo beperkt. Hoe kunnen deze beschrijven hoe brandmerkend de 

confrontatie was, die voor mij nog net zo levend is als die 50 toegiftjaren terug? Ik 

probeer kleine vergelijkingen te maken met wereldse vreugden, maar ze zijn slechts 

oppervlakkig. Ontspannen in een warm bad na een keiharde wedstrijd; ’s nachts 

zwemmen in een tropische zee die groen fluorescerend oplicht; het spoor terugvinden 

nadat je in het woud verdwaald bent; een licht zien aan het einde van een lang 

onderzoek; pijnvrij wakker worden na een operatie; in mijn tuinwerk geholpen 

worden door een vriendelijke merel; luisteren naar het geluid van de Sahara aan het 

begin van de nacht na een dag van zinderende hitte – dit zijn kleine inkijkjes in de 

verlossing van angst en pijn door de Liefde die ons allen ten deel kan vallen. Ze geven 

zekerheid aan hen die nadenken. Zij doen de vreugde ontwaken, maar het zijn slechts 

zwakke echo’s van de door mij buiten de tijd ervaren eenheid met het hart van de 

vreugde zelf, en de extase over mijn wording, mijn nieuwe geboorte.” 

 

Bij kinderen is de communiceerbaarheid van de ervaring extra moeilijk door het 

gebrek aan taal. Bij volwassenen speelt de angst voor de reactie van de omgeving een 

belangrijke rol. Ze zijn bang om voor gek te worden versleten, of gediagnosticeerd als 

psychiatrische patiënt, lijdend aan hallucinaties. Herman van Veen zegt in een 

theatershow: “Als ik met God praat noemen ze dat bidden, maar als God met mij 

praat, noemen ze het een psychose.”
189

 Sommige mensen besluiten te zwijgen, zeker 

als het om een met veel negatieve gevoelens gepaard gaande ervaring gaat. Anderen 
doen er na een eerste vruchteloze poging alsnog het zwijgen toe. Soms tientallen 

jaren. 
 

“De geweldige innerlijke vreugde bleef dagenlang bij me. Ik probeerde het mijn 

echtgenoot te vertellen, maar kon wel voorspellen dat hij zou zeggen dat ik het 

gedroomd had. Toen probeerde ik het aan een vriendin te vertellen, maar toen ik zag 

welke blik op haar gezicht verscheen, stopte ik.”
190 

 

Veel mensen ontmoeten inderdaad ongeloof, onbegrip, onkunde,vooroordeel en 

gebrek aan oprechte belangstelling. Door veel wetenschappers worden mensen met 

een bijna-dood ervaring beschouwd als dromers, fantasten, aanstellers of verwarde 

patiënten.191 Moody benadrukt dat door de zwijgcultuur mensen heel lang gedacht 
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hebben dat zij de enigen waren die iets dergelijks hadden meegemaakt. Het zwijgen 

heeft volgens hem niet alleen met de inhoud van de ervaring te maken, maar ook met 

het taboe van de dood. De bijna-dood ervaring confronteert de mens met de 

sterfelijkheid en het vooruitzicht van de eigen dood. Het probleem van de taal speelt 

ook hier een belangrijke rol. Er is geen taal voor iets waarvan je geen ervaring hebt, 

zegt Moody. De neiging is om de dood in eufemistische termen te omschrijven en te 

vergelijken met zaken die we wel kennen, zoals ‘de slaap’. Deze verleiding de dood 

mooier voor te stellen dan zij is moeten we zien te vermijden, waarschuwt Moody.192 

Een ander aspect dat het vertellen aan anderen moeilijk maakt is het schuldgevoel 

jegens de anderen, de familie, artsen, verzorgers. Te moeten vertellen dat de liefde die 

in de bijna-dood ervaring is ondervonden, niet geëvenaard wordt op aarde is niet 

eenvoudig. De teleurstelling en de boosheid om de terugkeer getuigt niet van 
dankbaarheid jegens degenen die hun best hebben gedaan om het leven te behouden. 

Het is moeilijk om aan familie die blij is dat de ander niet gestorven is, uit te leggen 
dat de heimwee en het verlangen naar ‘de andere kant’ niet ophoudt. 

 
2.5.2 Invloed op het verdere leven en nieuwe zienswijzen over de dood (elementen 

13 en 14) 
 

Mensen veranderen ingrijpend door hun ervaring. De levenshouding verandert, de 

overtuigingen, de geloofsopvattingen, de waarden, het gedrag. Deze veranderingen 

zijn duurzaam. De mate waarin men verandert hangt samen met de diepte van de 

ervaring en het hebben meegemaakt van een levensterugblik. Volgens Van Lommel 

ontstaan deze veranderingen waarschijnlijk door het bewust ervaren van een 

transcendente ruimte waarin tijd en afstand geen rol speelt, waar verleden, heden en 

toekomst aanwezig zijn, waar kennis is en waar men zich heel en compleet voelt en 

onvoorwaardelijke liefde ervaart.
193

 De veranderingen zijn vele, van zowel 

fysiologische, psychologische, als religieuze aard. De meest voorkomende en 

algemene veranderingen zijn de verminderde angst voor de dood,  geloof in een leven 

na dit leven, de ervaren liefde en kennis willen delen en in praktijk brengen en een 

grotere gevoeligheid voor de nood van anderen.
194

 

 
“Ik voel me nog steeds erg dankbaar voor de ervaring, en deemoedig. Ik ben absoluut 

niet bang voor de dood, nu ik weet dat het zo eenvoudig is als het gaan van de ene 

kamer naar de andere.”
195

 

“De volgende keer als ik dood ga, zal ik geen angst hebben.”
196

 

“Sinds dit is gebeurd met me, is mijn grote angst voor de dood verdwenen. Ik weet dat 

de ziel/de geest/het hogere bewustzijn eeuwig leeft.”
197

 

 

De ondergane veranderingen moeten ingepast worden in de levensloop. Dat is een 

geweldige uitdaging die niet eenvoudig is en tot problemen kan leiden, zoals blijkt uit 

het onderzoek van Igor Corbeau.
198

 Deze moeilijkheden geven aanleiding het 

positieve beeld dat over de bijna-dood ervaring is gaan overheersen in de 
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beeldvorming bij te stellen. Mensen met een bijna-dood ervaring zijn niet gevrijwaard 

voor de problemen die het leven en samenleven met anderen met zich meebrengt. Zij 

kennen, als iedereen, rampen en tragedies, zegt Phyllis Atwater.
199

 Er is een kloof 

tussen de werkelijkheid en de ervaren eenheid in de ervaring. Samen met de gevoelens 

van heimwee en verlangen kan dit leiden tot depressieve gevoelens en eenzaamheid. 

Een andere oorzaak van problemen is de reactie van de omgeving (familie, 

hulpverleners) op de ervaring en op de veranderingen. Hierdoor kan het voor de 

persoon moeilijk zijn  deze veranderingen te integreren in het leven. Een bijna-dood 

ervaring stelt de relaties fors op de proef, zegt Van Lommel.
200

 De bijna-dood 

ervaarder is wel veranderd, maar de omgeving niet, die is hetzelfde gebleven.201 

Het veranderingsproces (transformatie en integratie), verloopt bij iedereen 

verschillend, afhankelijk van de mate van de verandering, de fysieke en medische 
omstandigheden, persoonlijkheidskenmerken, de reactie en steun van de omgeving 

(familie, hulpverleners) en de culturele omstandigheden. Het proces duurt minstens 
zeven jaar, maar kan tientallen jaren duren. De meeste mensen slagen er goed in hun 

ervaring in te passen in hun leven.
202

 In hoofdstuk 3 kom ik uitgebreider terug op het 
proces van transformatie en integratie, de problemen die zich hierbij kunnen voordoen 

en de rol van de hulpverlening. 
 

2.5.3 Bevestiging (element 15) 

 

In de bijna-dood ervaring worden blijkens de verhalen van de personen waarnemingen 

gedaan over de werkelijkheid, terwijl zij buiten bewustzijn zijn. In zijn Atlanta studie 

heeft Sabom de verificatie van waarneming onderzocht. Hij stelt vast dat uit sommige 

verhalen van mensen inderdaad blijkt dat zij tijdens hun bewusteloosheid juiste 

waarnemingen doen, iets wat mensen zonder bijna-dood ervaring niet doen. Speciale 

aandacht geeft hij in zijn boek Light & Death aan de zaak Pam Reynolds.
203

 Deze 

zangeres en tekstschrijfster werd in 1991 geopereerd aan een aneurysma in de 

hersenen. Tijdens deze complexe en langdurige operatie kreeg zij een bijna-dood 

ervaring. Zij kon later waarnemingen vertellen die geverifieerd konden worden. Er is 

een documentaire van gemaakt, die in maart 2003 in Engeland door de BBC is 

uitgezonden.
204

 Een van de dingen die, terwijl zij buiten bewustzijn was, niet aan haar 
waarneming is ontsnapt was de rockmuziek die aangezet werd toen een van de jongere 

assistenten de laatste chirurgische handelingen verrichtte: 
 

“Terwijl ik terugkeerde, hoorde ik dat ze muziek speelden, ‘Hotel California’, en een 

zinnetje daaruit was ‘Je kunt op elk moment uitboeken, maar je kunt nooit vertrekken’. 

Ik zei later tegen dokter Brown dat ik dat ongelofelijk ongevoelig had gevonden, maar 

hij zei tegen me dat ik kennelijk meer slaap nodig had.”
205 

 

Onderzoek dat gedaan is naar de juistheid van waarnemingen stelt de wetenschap voor 

vele vragen. Voor de bijna-dood ervaarder zelf betekent deze bevestiging een 

erkenning dat er sprake is geweest van niet-zintuiglijke waarneming buiten het 
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lichaam. Ook Van Lommel geeft een voorbeeld van juiste waarneming. Het gaat over 

een man die comateus binnen komt in het ziekenhuis en wordt gereanimeerd. 

Naderhand blijkt hij een correcte en nauwkeurige beschrijving te kunnen geven van de 

kamer waarin hij gereanimeerd is en hoe de aanwezigen er uit zagen. Het meest 

bijzondere was dat hij wist wie zijn kunstgebit had opgeborgen en waar het lag.
206

 

Onderzoeken waarbij speciale merktekens waren aangebracht in de operatiekamer, 

leverden echter tot nu toe geen bevestiging op.
207

 

 

2.5.4 Bovennatuurlijke redding (element 19) 

 

Verscheidene mensen vertellen na hun bijna-dood ervaring dat zij uit hun kritieke 

situatie gered zijn door tussenkomst van een onstoffelijk wezen. Een bekend 
voorbeeld van een dergelijke ervaring is het verhaal van de Schots-Amerikaanse 

predikant Peter Marshall, die in zijn jeugd ontkwam aan een dodelijke val van een in 
mist gehulde steile rots. Hij hoorde een stem die hem riep en uit gevaar leidde. De 

gebeurtenis maakte een enorme indruk op hem en bepaalde zijn levenskeuzes.
208

 Een 
ander voorbeeld wordt verteld door een arts die aanwezig is bij een jonge vrouw die er 

slecht aan toe is: 
 

“Ze dacht dat ze haar patroonheilige zag, degene tot wie ze gebeden had. Ze stelde 

hem aan mij voor, denkende dat hij rechts van haar aanwezig was. Ik zag helemaal 

niks! Het bleek om Sint Gerardus te gaan, de heilige van de hopeloze gevallen. Ze was 

heel blij hem te zien en ze was enigszins verbaasd over zijn uiterlijk: ‘Oh, ik had niet 

gedacht u in die kleding te zien!’ Ze vertelde dat hij gekleed was in een sober gewaad, 

als een monnik, met sandalen en een grijze mantel. ‘Ik dacht dat u in fluweel gekleed 

zou zijn.’ Ze voelde dat hij was gekomen om haar beter te maken. Ze denkt nog steeds 

dat hij haar gered heeft.”
209

 

 

2.6 Samenvatting hoofdstuk 2 

 

Mensen kunnen in kritieke situaties een bijna-dood ervaring meemaken. Bij wie dat 

gebeurt is niet te voorspellen. Uit de vele verhalen van de mensen en de elementen 
van de bijna-dood ervaring blijkt dat de ervaring niet alleen indrukwekkend en 

affectief geladen is, maar ook zeer gevarieerd is en complex. Er gebeurt veel. Terwijl 
men op de grens van leven en dood verkeert, vindt er in de beleving van de persoon 

een tijdelijke ‘zielsverhuizing’ plaats. Men treedt buiten het lichaam en komt in een 
bovenaards gebied. Daarin doet men, terwijl men buiten bewustzijn is, waarnemingen. 

Men ontmoet anderen, men ervaart liefde, licht en kennis die heel moeilijk in woorden 
uit te drukken en over te brengen zijn. Bij terugkeer blijkt dat het leven op zijn kop 

komt te staan, waardoor de wereld, hoewel deze niet is veranderd, nooit meer zal zijn 

zoals deze voor de ervaring was. De ervaring is overweldigend, zowel in positieve als 

negatieve zin. Er zijn geluksgevoelens maar er is bij terugkeer ook verdriet, heimwee 

en verlangen. Er is dankbaarheid èn teleurstelling. Men is veranderd en tegelijkertijd 

meer zichzelf geworden. Sommigen zouden hun verhaal van de daken willen 

schreeuwen, maar staan met de mond vol tanden. Ze willen de wereld liefhebben, 

maar de wereld zit niet op hen te wachten. Men is niet meer bang voor de dood, maar 
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de omgeving vermijdt dit onderwerp liever. Men gelooft in een leven na de dood, 

maar de wetenschap denkt daar anders over. Velen die een bijna-dood ervaring 

meemaken kunnen hun ervaring zonder problemen een plek geven in hun leven, 

anderen hebben er moeite mee en voelen zich eenzaam en geïsoleerd. Het moeilijk 

kunnen delen van de ervaring speelt daarin een belangrijke rol. 

Wat de veranderingen inhouden, voor welke uitdagingen de persoon staat, welke 

problemen men tegenkomt en wat de functie is van de hulpverlening wordt in het 

volgende hoofdstuk behandeld. 

 



 

 46

Hoofdstuk 3 Gevolgen van de bijna-dood ervaring 

 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt nader belicht hoe de bijna-dood ervaring nawerkt in de 

levensloop en doorwerkt in de sociale omgeving. Mensen vertellen dat zij door hun 

ervaring blijvend en ingrijpend zijn veranderd. Dit betreft de levenshouding, 

geloofsopvatting, waarden en gedrag (zie ook 1.4.4, 1.6.2 en 2.5.2). Deze 

veranderingen moeten verwerkt en geïntegreerd worden in de levensloop en in de 

sociale omgeving. Dit proces van verandering en integratie (transformatie) verloopt 

voor iedereen verschillend en wordt door verschillende factoren beïnvloed.
210

 De 

veranderingen worden aan de hand van de literatuur verkend evenals de inpassing in 
de levensloop en de omgeving, de reactie van de omgeving en de moeilijkheden die 

daarbij kunnen ontstaan. Ook de factoren die het proces beïnvloeden, de vraag of hulp 
gewenst is, bij wie men terecht kan, en aan welke voorwaarden deze hulp moet 

voldoen, komen aan de orde. Ten slotte worden tips voor hulpverleners gegeven. 
 

3.2 Veranderingen door de bijna-dood ervaring  
 

Alvorens te komen tot een beschrijving van de veranderingen die mensen met een 

bijna-dood ervaring meemaken, wil ik laten zien voor welke uitdaging mensen met 

een bijna-dood ervaring komen te staan bij de integratie van de ervaring in hun leven. 

De ervaring is een levensveranderende ervaring die de persoonlijkheid beïnvloedt. 

Soms zo diep ingrijpend dat het lijkt alsof men een totaal andere persoon, een ander 

mens, geworden is. Dit wordt vooral door de naaste omgeving, de partner, zo 

ervaren.211 Toch is er naast verandering ook sprake van continuïteit.  

 

3.2.1 Persoonlijkheid in verandering 

 

Er zijn vele persoonlijkheidstheorieën. Elke theorie benadert de mens vanuit een eigen 

perspectief. De psycholoog prof. dr. C.G. Boeree behandelt in zijn boek Personality 

Theories meer dan 20 theorieën, van Freud tot Frankl, van Skinner tot de 
sociobiologie.212 Zijn eigen visie heeft hij uiteengezet in het hoofdstuk The Ultimate 

Theory of Personality.
213

 Boeree heeft van de persoonlijkheid een grafische weergave 
gemaakt (zie hieronder) en legt aan de hand van dit schema uit door welke factoren de 

persoonlijkheid wordt gevormd en beïnvloed. In het schema wordt zichtbaar dat een 
persoon geen geïsoleerde eenheid is in de wereld, maar een mens is die leeft te midden 

van verbanden die invloed uitoefenen op de persoon. In het bovenste gedeelte van het 
schema is te zien dat de geschiedenis, de maatschappij en de cultuur, via familie, 

school, leeftijdgenoten, media enz. invloed hebben op wat een mens leert en wie hij of 

zij wordt. In het onderste gedeelte zijn het de evolutie, de genetica en de biologie die 

via de fysiologie de mens beïnvloeden. Deze grote verbanden zijn sterke krachten die 

vanaf de conceptie tot aan de dood werkzaam zijn. In het midden daarvan bevindt zich 

de mens. Hoe al deze krachten op elkaar inwerken is niet eenvoudig, zegt Boeree. De 

dunne lijn a laat bijvoorbeeld zien hoe een agressieve persoonlijkheid invloed heeft op 

de media en dus ook op wat door de mens daaruit opgestoken wordt. De dunne lijn b 
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geeft aan dat bepaalde voedingspatronen in de cultuur of familie invloed hebben op de 

gezondheid van de mens. De kleine pijltjes (c ) geven gebeurtenissen in het leven 

weer, dat wat de mens, vaak onverwacht, overkomt. Deze kunnen van fysieke, 

psychische of religieuze aard zijn. In het centrum, te midden van die invloedrijke 

krachten en gebeurtenissen bevindt zich de mens, ‘d’, die zich voor zijn eigen keuzes 

gesteld ziet. ‘Poor me, or poor you’, zegt Boeree. De persoonlijkheid van de mens is 

de resultante van de (actieve) interactie tussen het Zelf en alle factoren die invloed 

uitoefenen. De krachten die men ondervindt en de ervaringen die men opdoet vormen 

de ‘bouwstenen’ van de persoonlijkheid, de identiteit. Deze is dus voortdurend in 

verandering door de ervaringen die men meemaakt. Er is echter ook sprake van 

continuïteit omdat de grote invloedrijke factoren vanuit de geschiedenis, 

maatschappij, cultuur en de evolutie, genetica en biologie (min of meer) onveranderd 
zijn gebleven. 

 

 
 

De bijna-dood ervaring is zo’n gebeurtenis die een mens onverwacht overkomt (de 

kleine pijltjes c) en (sterke) invloed uitoefent op de persoonlijkheid, en op de keuzes 

die de mens maakt. De persoonlijkheid is daardoor in een veranderingsproces 

terechtgekomen, maar dat wil niet zeggen dat de mens daardoor in totaliteit compleet 

ànders is geworden. Er zijn nog steeds constante factoren, die niet veranderd zijn, en 

die naast en tegelijkertijd met de bijna-dood ervaring invloed uitoefenen op de 

persoon. 

Het is een geweldige uitdaging om te midden van al deze factoren die een mens 

beïnvloeden, en die van mens tot mens verschillen een weg te vinden. Het 
veranderingsproces dat het gevolg is van de bijna-dood ervaring verloopt dan ook bij 

geen enkel mens hetzelfde, zegt Van Lommel. Dit betreft zowel de mate van de 
acceptatie en integratie als het tempo waarin dit gebeurt. Leeftijd, geslacht of 

opleiding zijn hierbij niet de belangrijkste factoren, maar wel de diepte en intensiteit 
van de ervaring, de fysieke omstandigheden, de persoonlijkheidskenmerken, de wijze 

waarop men gewoonlijk reageert op gebeurtenissen, de reactie van de sociale 
omgeving en de invloed van de cultuur.214 
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3.2.2 Beschrijving van de veranderingen 

 

De vastgestelde veranderingen zijn op retrospectief èn prospectief onderzoek 

gebaseerd. De eerste onderzoeksresultaten waren gebaseerd op zelfrapportage. In de 

latere onderzoeken werden niet alleen de mensen zelf geïnterviewd, maar ook de naast 

betrokkenen. Tevens werden er demografische vragenlijsten gebruikt. De resultaten 

hiervan werden weer vergeleken met de verhalen van mensen die op de rand van de 

dood hadden verkeerd, maar geen bijna-dood ervaring hadden meegemaakt. Ook in 

prospectief onderzoek zijn veranderingen vergeleken met de mensen die zich in 

dezelfde medische situatie bevonden maar geen bijna-dood ervaring meemaakten. Van 

Lommels prospectieve onderzoek is een lange termijn onderzoek, waarbij na 2 en na 8 

jaar gekeken is naar veranderingen. Daaruit is gebleken dat de veranderingen zich 
voltrekken in een langdurig proces dat afhankelijk is van het integratieproces en de 

communicatie over de bijna-dood ervaring. 
De veranderingen die ik vermeld zijn gebaseerd op de overzichtsstudies van Van  

Lommel
215

, Atwater
216

 en Greyson
217

. Ik houd de volgorde aan die Van Lommel 
hanteert. 

 
3.2.2.1  Zelfwaardering en veranderd zelfbeeld 

 

Door de bijna-dood ervaring hebben mensen een hoger gevoel van zelfbewustzijn en 

eigenwaarde gekregen. Ze kunnen beter met veranderingen en stress omgaan. Er is 

een toegenomen behoefte aan kennis (over filosofie, psychologie, theologie en 

natuurwetenschappen) en een toegenomen belangstelling voor psychische en 

lichamelijke processen (genezing). Er is een veranderd denkpatroon; men denkt meer 

analytisch, in grote lijnen en verbanden. 

 

3.2.2.2  Betrokkenheid bij anderen 

 

Er is sprake van meer empathie. Men toont meer tolerantie, vergevingsgezindheid en 

meeleven en is minder oordelend. Men is ook emotioneler. Greyson meldt in dit 

verband de toepassing van de gouden regel ‘behandel anderen dus steeds zoals je zou 
willen dat ze jullie behandelen’ (Matteüs 7:12).218 Er is een grotere sociale 

betrokkenheid, waardering voor menselijke relaties. Men is guller, men maakt meer 
tijd voor gezin, familie en vrienden. Er zijn echter ook relatieproblemen. Dat heeft 

volgens Van Lommel enerzijds te maken met het gebrek aan communicatie over de 
ervaring en anderzijds met het grotere rechtvaardigheidsgevoel, waardoor men de 

drang heeft de waarheid te spreken en te zeggen wat men denkt.
219

 De veranderingen 
die men doormaakt zijn voor de omgeving soms moeilijk te accepteren. Men heeft 

meer behoefte zich dienstbaar op te stellen. Dat leidt er vaak toe dat men van baan 

verandert en een verzorgend beroep kiest. 
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3.2.2.3  Waardering voor het leven 

 

Door de ervaring heeft men meer oog voor de zin van het bestaan: God heeft een doel 

met de mens en de wereld. Er is meer eerbied voor het leven en waardering voor de 

kleine dingen. Daardoor geniet men meer van het moment, de natuur, muziek en 

dieren, en voelt zich er verantwoordelijk voor. Men hecht tegelijkertijd minder waarde 

aan materiële en vergankelijke zaken als bezit, status, geld, macht, carrière en 

competitie. Door de verhoogde waardering voor het leven en meer zelfwaardering is 

er minder kans op zelfdoding.
220

 Atwater waarschuwt echter voor een té rooskleurig 

beeld. Ook bijna-dood ervaarders kunnen lijden onder depressie en zijn net als andere 

mensen kwetsbaar voor zelfdoding.
221

 

 
3.2.2.4  Veranderde houding ten aanzien van de dood 

 
Alle onderzoeken melden dat men na de bijna-dood ervaring minder bang is voor de 

dood, en dat men gelooft in een leven na dit leven. Door het besef van de tijdelijkheid 
van het leven staan mensen meer stil bij wat werkelijk van blijvende waarde is, en 

hecht men niet aan voorbijgaande uiterlijkheden, of deze nu het lichaam, de kleding 
betreffen of de materiële bezittingen als huis en tuin. 

 

3.2.2.5  Toename religiositeit en spiritualiteit 

 

Mensen worden religieuzer en hebben meer spirituele interesse. Dat hoeft zich niet te 

uiten in meer betrokkenheid bij de kerk en in meer kerkgang. Het Nederlandse 

onderzoek meldt minder kerkgang bij een toename van geloof. Andere onderzoeken, 

zoals dat van McLaughlin (1984) en Sabom (1998) wijzen in de richting van juist 

meer betrokkenheid en inzet bij de religieuze gemeenschap. Van Lommel wijst er op 

dat dit te maken kan hebben met de mate waarin de samenleving is geseculariseerd.222 

Voor kinderen geldt dat zij graag naar de kerk gaan, ook al zijn de ouders niet 

kerkelijk.223 De grotere religiositeit uit zich in een groter bewustzijn van Gods 

aanwezigheid, zich dichter bij God voelen en in meditatie en gebed. 

 
3.2.2.6  Lichamelijke veranderingen 

 
Mensen zijn na hun ervaring gevoeliger voor zintuiglijke indrukken: voor geluid, 

licht, elektriciteit, kleur, aanraking, geur en smaak. Men reageert vaker allergisch op 
voedsel en medicijnen. Men geneest sneller, en heeft een lagere bloeddruk dan 

gemiddeld. Er is sprake van een veranderde stofwisseling (trager) en verhoogd 
energieniveau. Volwassenen maken vaak een jongere indruk, terwijl kinderen juist 

ouder en volwassener lijken dan hun werkelijke leeftijd aangeeft. 

 

3.2.2.7  Verhoogde sensitiviteit 

 

Na de ervaring kunnen mensen een verhoogde intuïtieve gevoeligheid hebben. Ze 

kunnen helder horen en zien, dromen vaker en soms genezende gaven hebben. De 

verhoogde intuïtie kan voor problemen zorgen. Mensen zijn vaak niet blij met deze 
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ongevraagde gevoeligheid en weten er niet goed raad mee. Meestal wordt deze 

verandering niet spontaan gemeld, men moet er als onderzoeker gericht naar vragen. 

Door de hogere gevoeligheid mijden mensen vaak plaatsen waar veel mensen bij 

elkaar zijn om niet te veel indrukken op te doen.224 

 

3.2.2.8   Negatieve effecten 

 

De (mogelijk onvrijwillige) terugkeer in het lichaam, vaak in een pijnlijk (of 

gehandicapt) lichaam veroorzaakt teleurstelling, verdriet en soms ook boosheid. Men 

is (tijdelijk) verward en gedesoriënteerd. Gevoegd bij de kritieke situatie, die 

voorafgaat aan de bijna-dood ervaring kan dit uitlopen op een posttraumatische 

stressstoornis.  
Als de nieuwe inzichten in conflict zijn met de vroegere overtuigingen kunnen 

depressieve gevoelens en verdriet het gevolg zijn. Door het eenzijdig benadrukken van 
positieve effecten van de bijna-dood ervaringen kunnen mensen weerhouden worden 

van het zoeken van hulp. Soms twijfelen mensen aan hun psychische gezondheid en 
vrezen te worden afgewezen of belachelijk gemaakt. De omgeving kan ook inderdaad  

negatief reageren, waardoor er relationele problemen ontstaan. Ook hulpverleners 
reageren vaak negatief en dit ontmoedigt mensen vaak verder hulp te zoeken.225 

Hulpverleners kunnen echter ook de mensen geruststellen en de twijfel omtrent de 

psychische gezondheid wegnemen. Zoals eerder vermeld (1.10.3) is er geen reden om 

op grond van de bijna-dood ervaring te veronderstellen dat het om een psychische 

ziekte gaat. Door de problemen die zich binnen de persoon zelf afspelen en de 

negatieve reactie van de omgeving kunnen er intrapsychische en interpersooonlijke 

problemen ontstaan die de verwerking en integratie van de bijna-dood ervaring ernstig 

belemmeren. 

 

3.2.2.9  Samenvatting 

 

Mensen die een bijna-dood ervaring meemaken ondergaan door de ervaring 

ingrijpende veranderingen in levensinzicht, religiositeit, waarden, overtuigingen en 

gedrag. De mate waarin de mens verandert hangt af van de diepte van de ervaring, de 
acceptatie, en de keuzes die de mens zelf maakt te midden van alle krachtige factoren 

die invloed uitoefenen op het leven. 
De veranderingen na een bijna-dood ervaring zijn overwegend positief. Men is minder 

bang voor de dood, gelooft in een leven na dit leven, is religieuzer en meer betrokken 
bij anderen. Men heeft meer besef van de zinvolheid van het bestaan en een grotere 

waardering voor het leven. Er kunnen ook negatieve effecten zijn die zich uiten in 
depressieve gevoelens en relationele problemen. Deze hebben zowel met de houding 

van de persoon zelf te maken als met de reactie van de sociale omgeving en de 

cultuur. Uiteindelijk gaat het om de acceptatie van de ervaring, de gevolgen er van en 

om het integreren van de nieuw verworven inzichten in de levensloop en de sociale 

omgeving. 
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3.3 Integratie 

 

“Mijn wereld is een terugkeer waard 

Ik kom en ga met lege handen 

En als bewijs dat ik hier werkelijk was 

kan ik slechts beschikken over woorden 

die niemand zal geloven”
226

 

 

Deze woorden van de dichteres Wislawa Szymborska geven weer wat de moeilijkheid 

is van iemand die iets meemaakt wat nauwelijks overdraagbaar is, maar voor hem- of 

haarzelf een werkelijkheidsgehalte en waarde heeft die het leven voorgoed op zijn kop 

zet en verandert. Het praten over de ervaring en het integreren van de veranderingen 
als gevolg van de ervaring is een uitdaging; daar moet een mens mee leren omgaan. In 

het komende gedeelte wordt beschreven hoe het proces verloopt, welke problemen 
zich hierbij voordoen en welke factoren hierbij een rol spelen. 

 
3.3.1 Proces van integratie 

 
Het proces van bewustwording en acceptatie van de bijna-dood ervaring, en de 

integratie van ervaring in de levensloop en de sociale omgeving is een langdurige 

onderneming. Met veel geduld, doorzettingsvermogen en met steun uit de omgeving 

kunnen mensen hun ervaring en de veranderingen die er uit voorkomen een plaats 

geven in de persoonlijkheid en in het leven. Het kan zeven jaar en langer duren, soms 

zelfs 50 jaar als mensen er niet in slagen hun ervaring met anderen te delen.227 Bij 

kinderen, die vaak weinig gehoor vinden bij familie en artsen, en weinig taal ter 

beschikking hebben, kan er een periode van 30 tot 50 jaar overheen gaan voordat zij in 

staat zijn over hun ervaring en over hun ‘anders zijn’ te praten.
228

  

De meeste onderzoekers beschrijven het integratieproces in fases. Opdebeeck 

vermeldt 3 fases,
229

 Van Lommel noemt bij monde van Sutherland en Hoffman 4 of 5 

fases,230 Atwater beschrijft er 4. Er is dus nog geen gedeeld inzicht in dit proces, 

behalve dat het een langdurig proces is (als men tijd van leven heeft). Ik volg hier de 

inzichten van Atwater, aangevuld met informatie van de anderen. Atwater besteedt het 
meest uitgebreid aandacht aan het integratieproces en heeft een lange 

onderzoekservaring.
231

 Voor haar schema geldt dat het gaat om een algemene indruk 
die zij heeft verkregen van mensen die door haar zijn geïnterviewd en gevolgd. De 

gevonden inzichten zijn (nog) niet wetenschappelijk getoetst. 
In de eerste fase (1-3 jaar) is er in eerste instantie de schok of de verrassing van de 

ervaring. Daarnaast is er de keuze de ervaring te ontkennen of te accepteren. Er is  
sprake van identiteitsverwarring, desoriëntatie, verlangen naar liefde en eenheid, 

heimwee naar de ervaring, depressieve gevoelens. Men heeft (vaak, niet altijd) de 

behoefte de ervaring te delen, er over te praten. De kennis over de ervaring wordt 

vergroot en deze kennis wil men verspreiden. De liefde en de eenheid die men ervaren 

heeft, wil men met anderen delen. In dit stadium kunnen al relatieproblemen ontstaan. 
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In de tweede fase (4-7 jaar) worden relaties hersteld of nieuwe aangegaan, met 

vrienden, familie en de religieuze gemeenschap. Men stelt zich hulpvaardig en 

dienstbaar op. Er is sprake van uitbreiding van belangstelling voor ontwikkelingswerk, 

natuur en milieu. Men is beter in staat van rol te verwisselen. Men ontwikkelt een 

nieuwe levensstijl. 

In de derde fase (na het 7e jaar) komt er meer evenwicht en stabiliteit in de 

levenssituatie. Men kan beter over de ervaring communiceren, kan zichzelf beter 

redden, en toont een grotere verantwoordelijkheid. Vaak heeft men opnieuw werk 

gevonden in de gezondheidszorg of men oefent een creatief beroep uit. Er is sprake 

van een doorgaande spirituele ontwikkeling; men bidt en mediteert vaker. 

De 4
e
 fase ten slotte (12

e
 tot 20

e
 jaar) kan weer een periode van instabiliteit zijn. Dat 

wordt veroorzaakt door negatieve reacties uit de omgeving/de cultuur. Men kan daar 
vaak niet goed mee om gaan en dit leidt tot problemen in relaties. Huwelijken lopen 

vaak stuk.
232

 Men heeft de behoefte opnieuw de balans op te maken ten aanzien van 
de ervaring. Er kan angst zijn voor uitdoving of devaluering van de ervaring. Opnieuw 

moet vertrouwen worden ontwikkeld en de sprong naar spirituele groei gemaakt 
worden. Er is sprake van een crisis van het Zelf. Er wordt een keuze gevraagd voor de 

rest van het leven: aanvaardt men de roeping, de opdracht, ondanks alle 
moeilijkheden, of niet?  

De veranderingen die vlak na de bijna-dood ervaring ontstaan zijn komen voort uit de 

invloed van de bijna-dood ervaring zelf, constateert Atwater, maar de latere 

veranderingen komen voort uit de interactie met de omgeving en de bewuste keuzes 

die men maakt en leidt tot spirituele volwassenheid en hernieuwd vertrouwen in de 

toekomst.233 

 

3.3.2 Problemen tijdens de integratie234 

 

Vele mensen met een bijna-dood ervaring kunnen in het dagelijks leven goed met hun 

ervaring om gaan en ondervinden geen problemen. Anderen lijden echter onder 

spanningen die kunnen leiden tot psychische problematiek. Volgens Van Lommel 

komt dat omdat de bijna-dood ervaring voor velen een onbekend en onbegrepen 

fenomeen is, en omdat er in de cultuur weinig ruimte is voor dit soort ervaringen. 
Praten over de ervaring lukt niet altijd. De ervaring is moeilijk te verwoorden en vaak 

wordt er door de ander geen begrip getoond. Van Lommel meldt onderzoek waaruit 
blijkt dat 50% van de familie negatief reageert, 25% van de vrienden, 30% van de 

verpleegkundigen, 85% van de artsen en 50% van de psychiaters.
235

 Schoonbrood en 
Atwater benadrukken dat het niet de inhoud van de ervaring is die tot problemen leidt, 

maar de wijze waarop de persoon en diens omgeving er op reageren. De negatieve 
interactie met de omgeving wordt ‘interpersoonlijke problematiek genoemd. Deze 

houdt in: het niet kunnen communiceren met anderen over de betekenis en invloed 

van de ervaring; zich afgezonderd voelen ten opzichte van mensen zonder bijna-dood 

ervaring; angst voor afwijzing, ridiculisering; problemen met huwelijkspartner, 

familie, vrienden, collega’s over persoonlijkheidsveranderingen en 

verwachtingspatronen; moeite met aanhouden van vroegere rolpatronen; het moeilijk 
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kunnen accepteren van de beperkingen, grenzen en tekortkomingen van relaties en 

situaties. 

Problemen die binnen de persoon spelen worden aangeduid met ‘intrapersoonlijke’ of 

‘intrapsychische’ problematiek. Deze houdt in: boosheid of depressie over het 

teruggekeerd zijn en het moeite houden met het teruggekeerd zijn; het niet kunnen 

inpassen van de veranderde overtuigingen en waarden binnen de voorheen 

gehanteerde levenshouding; er kan sprake zijn van overmatige identificatie met de 

bijna-dood ervaring; men is bang dat de bijna-dood ervaring een uiting is van 

geestelijke instabiliteit; men weet vaak geen raad met de verhoogde intuïtieve 

gevoeligheid. Corbeau noemt de problematiek samengevat: de incongruentie tussen de 

leefwereld van de bijna-dood ervaarder en de westerse cultuur.
236

 

Verder worden vaak problemen gemeld na negatieve bijna-dood ervaringen, 
ervaringen na een poging tot zelfmoord, en ervaringen die in de kindertijd hebben 

plaatsgevonden. 
 

3.3.3 Factoren die het integratieproces beïnvloeden 
 

De factoren die invloed hebben op het integratieproces kunnen verdeeld worden in 
positieve en negatieve. De positieve bevorderen het proces, de negatieve bemoeilijken 

de integratie of doen deze stagneren. Een negatieve factor is de ernst van de situatie 

waarin de bijna-dood ervaring plaatsvond. In een levensbedreigende situatie is er meer 

kans op stress. Deze moet eerst verwerkt worden, voordat men aan de verdere 

integratie-arbeid toekomt; de diepte en intensiteit van de bijna-dood ervaring is ook 

een negatieve factor. Deze speelt mee in de mate van verdriet over de terugkeer en de 

omvang van de verandering. Het verdriet vraagt om rouw. Hoe groter het 

transformerende effect des te meer kans op problemen die de integratie bemoeilijken. 

Een positieve factor is het geaccepteerd hebben van de ervaring. Sommigen 

verwerpen de ervaring en dat betekent: vergeten, ontkennen, wegstoppen of afwijzen 

vanwege de risico’s. Vooral kinderen zijn heel goed in het doen alsof zij het vergeten 

zijn, om maar niet als anders, raar en afwijkend beoordeeld te worden. Ook 

volwassenen kunnen de ervaring opzijschuiven. Dat heeft als voordeel dat alles 

gewoon door gaat en dat niemand zich hoeft te storen. Het nadeel is dat men een deel 
van zichzelf ontkent en de integratie achterwege blijft. De tijd die verstreken is na de 

bijna-dood ervaring werkt in het voordeel van de verwerking. Hoe langer het geleden 
is dat de ervaring plaatsvond des te meer is de ervaring geïntegreerd in de levensloop. 

Dit geldt overigens niet als het eerste gesprek niet goed is verlopen en men daarna 
zwijgt over de ervaring, of als na verloop van tijd relatieproblemen de kop op steken. 

Het is een positieve factor als men heeft kunnen communiceren over de ervaring. Niet 
iedereen heeft daar overigens behoefte aan.237 Het kunnen spreken over de ervaring 

met hulpverleners, familie, collega’s en geloofsgenoten heeft een positief effect. De 

reactie van de omgeving (familie, hulpverlening, cultuur) is een factor die zowel 

negatief als positief kan zijn. Een omgeving die open staat voor de ervaring, wil praten 

over de ervaring en positief reageert op de veranderingen en steun geeft werkt positief, 

terwijl negatieve reacties de integratie tegenwerken. Kennis over de ervaring heeft een 

positieve invloed. Indien mensen weten wat henzelf of de ander is overkomen kunnen 

zij de ervaring beter begrijpen, duiden, accepteren en een plaats geven. Actief 

copinggedrag is een positieve factor. Monique Schoonbrood wijst er in haar 

onderzoek naar integratie van bijna-dood ervaringen op dat mensen zelf veel invloed 
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hebben op de integratie door middel van het hanteren van een actieve (gezonde) 

copingstijl. Hiermee wordt de manier van reageren op een (moeilijke) situatie 

bedoeld. Een mens kan aanpakken, vluchten of innerlijk veranderen. Het aanpakken is 

een actieve, taakgerichte, naar buiten gerichte stijl, geeft de mens beheersing over zijn 

leven. Dat effect heeft innerlijke verandering eveneens, hoewel het soms ook een 

vlucht, het ontlopen van de confrontatie kan zijn. Bij vluchten geeft men de hoop op; 

het is een passieve, emotiegerichte, naar binnen gerichte copingstijl. Uit 

Schoonbroods onderzoek blijkt dat een passieve copingstijl negatief inwerkt op de 

integratie, en een actieve copingstijl een positieve uitwerking heeft. Een negatieve 

copingstijl is rumineren (piekeren, herkauwen van depressieve gedachten); een 

positieve copingstijl is actief omgaan met gevoelens van heimwee en verlangen naar 

de bijna-dood ervaring. Dit uit zich in vrede hebben met het teruggekeerd zijn op 
aarde; accepteren ‘anders dan anderen’ te zijn; niet meer bang zijn voor de dood; in 

een vroeg stadium zoeken en aanvaarden van hulp en genoeg hebben aan een 
minimum aan sociale steun.238 

 

3.4 Hulpverlening 

 
3.4.1 Hulpvraag 

 

Uit het onderzoek van Corbeau blijkt dat in ruim de helft van de gevallen mensen met 

een bijna-dood ervaring aangeven behoefte aan hulp te hebben, of hulp gezocht 

hebben in verband met ervaren moeilijkheden.
239

 Er zijn grote verschillen tussen 

mensen onderling wat de hulpvraag betreft. Wat voor de één moeilijk is, is voor de 

ander geen probleem. De meest voorkomende redenen voor het zoeken van hulp zijn: 

angst, depressie, relatie- en gezinsproblematiek en aanpassingsproblemen.240 

In vergelijking met de ‘gewone’ bevolking komt bij mensen met een bijna-dood 

ervaring méér psychische problematiek voor. Daar staat tegenover dat de 

problematiek minder ernstig is dan die van psychiatrische patiënten of de cliënten van 

psychologen. Dit is opmerkelijk in aanmerking genomen dat de beginsituatie van de 

persoon, het verkeren in levensgevaar, al reden genoeg is voor problemen.
241

 De 

Amerikaanse chirurg Sherwin B. Nuland ziet de bijna-dood ervaring om dit effect als 
een levensbeschermend fenomeen. Een factor die hij niet verklaren kan, maar die hij 

ook bij zichzelf heeft herkend als een werkzame kracht die hem helpt als hij bezig is 
het leven van de mens in levensgevaar te redden.242 Ook Greyson wijst op het 

beschermend effect van de bijna-dood ervaring. Hij zegt wel dat mensen met een 
bijna-dood ervaring meer stress-symptomen vertonen dan anderen, maar hij ziet dit 

meer als niet-specifieke symptomen die horen bij de ervaring, dan behorend bij 
psychopathologie.243 

De problemen waarvoor hulp gezocht werd houden in: het niet in aardse relaties 

kunnen ervaren van de liefde die men ondervonden heeft in de ervaring; een persoon 

nodig hebben om over de ervaring te praten; de betekenis van de ervaring niet onder 

woorden kunnen brengen en overbrengen, en geen raad weten met de verhoogde 
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intuïtieve gevoeligheid.
244

 Mensen zochten hulp bij een breed scala aan hulpverleners. 

Degenen die het meest geraadpleegd werden zijn (in volgorde van frequentie): 

huisarts, psycholoog, paranormale therapeut, dominee, psychiater, psychotherapeut, 

maatschappelijk werker, transpersoonlijk psychiater en haptonoom. Ook werd contact 

gezocht met lotgenoten en de Stichting Merkawah.
245

 

 

3.4.2 Beoordeling hulpverlening 

 

Er blijkt verschil te zijn met betrekking tot de tevredenheid die mensen uitspreken 

over de hulpverleners en de mate waarin men vooruit geholpen is. Huisartsen, 

psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers zijn nauwelijks (weinig tot niet) 

succesvol.
246

 In iets minder dan de helft van de gevallen hadden de personen die een 
huisarts of psycholoog om hulp hadden gevraagd zelfs het gevoel door de interventie 

achteruit gegaan te zijn in plaats van vooruit geholpen. Volgens Corbeau een 
schokkend resultaat omdat deze hulpverleners het meest werden geraadpleegd.247 

Psychotherapeuten, paranormaal therapeuten en transpersoonlijke psychiaters zijn wel 
succesvol.248 Ook de hulp van de Stichting Merkawah wordt positief gewaardeerd.249 

Over pastores wordt in het onderzoek geen algemeen oordeel uitgesproken. Uit het 
rapport blijkt dat de hulp van pastores heel verschillend wordt beoordeeld. Op de 

schaal van 1 tot 10 varieert het cijfer van 1 tot 10. De tevredenheidsscore was 

gemiddeld een 6.3 en de mate waarin de zorg hielp kreeg het cijfer 5.5.
250

  

Het grote verschil in waardering voor pastores hangt samen met het feit dat zij niet 

genoeg weten over de bijna-dood ervaring en dat de ervaring geen plaats krijgt in het 

gesprek.251 Over de acceptatie en het serieus genomen voelen is men wel tevreden.252 

Het Amerikaanse onderzoek dat in 1985 door David Royse werd gedaan wijst in 

dezelfde richting. Hij ondervroeg 174 pastores over hun bekendheid met de bijna-

dood ervaring. Uit het onderzoek bleek dat pastores vinden dat zij te weinig 

geïnformeerd zijn over het fenomeen en zich daarom ongemakkelijk voelen om het 

over de ervaring te hebben, of deze aan de orde te stellen in het pastoraat.
253

 

De effectiviteit van de hulpverlening hangt af van de kennis, attitude en vaardigheden 

van de hulpverlener. Een goede attitude houdt in dat men de persoon serieus neemt, 

accepteert en dat men goed luistert. Vaardigheden omvatten de communicatie over de 
ervaring, de aandacht voor integratieproblemen, aandacht voor het hier en nu, het 

verwijzen naar de stichting Merkawah en informatie geven over lotgenotencontact. 
Kennis van de ervaring en het hebben meegemaakt van een bijna-dood ervaring blijkt 

ook de effectiviteit positief te beïnvloeden. 
 

3.4.3 Aanbevelingen voor hulpverleners 
 

Er is geen vastomlijnd behandelingsplan voor hulpverleners. Maar dat begeleiding en 

hulp gewenst en gevraagd is staat vast, en ook dat deze effectief is mits aan een aantal 
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voorwaarden voldaan is. Bijna-dood ervaarders hebben in het onderzoek van Corbeau 

aangegeven welke hulp zij verwachten, en onderzoekers hebben op grond van hun 

studies aanbevelingen gegeven. De aanbevelingen zijn overigens niet alleen van 

belang voor hulpverleners, maar ook voor de mensen in de directe omgeving van 

bijna-dood ervaarders.  

Hieronder vermeld ik de aanbevelingen die door verschillende onderzoekers zijn 

gedaan. Daartoe behoren Igor Corbeau,
254

 Monique Schoonbrood,
255

 Pim van 

Lommel,256 Bruce Greyson257, Phyllis Atwater,258 de Stichting Merkawah,259 Bert van 

Schuijlenburg,
260

 en de International Association of Near-Death Studies.
261

 De 

aanbevelingen zijn bijeengenomen en gegroepeerd in kennis, attitude en 

vaardigheden. In de bijlage is de folder en de brief van IANDS ten behoeve van 

hulpverleners bijgevoegd. 
 

3.4.3.1  Kennis 
 

Kennis van de bijna-dood ervaring is van belang voor eerstelijnwerkers en familie van 
mensen die zich in een kritieke situatie bevinden, of stervende zijn. Ook voor de 

mensen zelf is kennis over de ervaring van belang, zodat zij als het gebeurt weten wat 
hen overkomt, hoe zij de ervaring kunnen plaatsen, en welke gevolgen deze kan 

hebben. 

Voor hulpverleners is het goed om te weten in welke situaties de bijna-dood ervaring 

voorkomt, dat deze iedereen kan overkomen, ongeacht leeftijd, geslacht, religie, 

opleiding enz., en dat deze niet gezien moet worden als een ziekte of hallucinatie.  

De meeste ervaringen zijn positief, ‘paradijselijk’ maar er kan ook sprake zijn van 

onaangename en ‘helse’ ervaringen, die gepaard gaan met schuldgevoelens, wroeging, 

angst en eenzaamheid. 

Als de persoon buiten bewustzijn is, in coma, of klinisch dood, moet men zich er van 

bewust zijn dat iemand toch zou kunnen waarnemen wat er gezegd en gedaan wordt. 

In deze situatie worden soms ingrijpende beslissingen genomen, wel of niet 

reanimeren, wel of geen euthanasie, palliatieve sedatie, of het wegnemen van organen 

in verband met donorschap. Het voert te ver deze ethische discussie hier te voeren, 

maar de vragen zijn wel belangrijk. In elk geval is het voor de naaste betrokkenen 
belangrijk om in alle rust afscheid van elkaar te kunnen nemen.  

Wanneer iemand weer bij kennis komt na een bijna-dood ervaring kan hij of zij 
tijdelijk verward zijn of gedesoriënteerd. Er kan sprake zijn van teleurstelling, verdriet 

of zelfs boosheid om de terugkeer. Het is goed dat familie en verzorgers dit weten 
zodat deze reactie hen niet overvalt en teleurstelt. Wanneer zij de getoonde gevoelens 

herkennen, kunnen zij er rekening mee houden. Dit maakt de weg vrij om het er over 
te hebben, op dat moment of op een later tijdstip.   

Kennis over de inhoudelijke elementen van de ervaring is nodig om later in te kunnen 

schatten hoe emotioneel, indrukwekkend, ingrijpend en intens de ervaring is geweest. 

Hoe dieper de ervaring, des te meer de persoon geraakt en onder de indruk is en des te 

groter zijn de effecten. Kennis van de gevolgen, van de veranderingen en de 
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problemen die dat met zich mee kan brengen is van belang om te weten hoe de ander 

het beste tegemoet kan worden getreden en geholpen. Een belangrijk aspect is dat men 

de ander kan helpen met het zoeken van begeleiding als men die zelf niet kan bieden. 

Dat er over de ervaring gecommuniceerd moet kunnen worden is een van de 

belangrijkste dingen om te weten. Mensen melden vaak niet uit zichzelf dat zij iets 

hebben meegemaakt. Ze vertellen meestal alleen iets als hen er naar gevraagd wordt. 

Niet iedereen wil overigens over de ervaring spreken, of is daar direct aan toe. In dat 

geval kan men aanbieden beschikbaar te zijn als de ander aan een gesprek toe is. 

Bij kinderen ontbreekt vaak de taalvaardigheid om over hun ervaring te praten. Kennis  

van niet-verbale vormen van communicatie (tekenen, schilderen, spelen, kleien, 

dansen enz.) kan de kinderen helpen zich op een andere manier te uiten. 

De periode na de ervaring kan kort of lang zijn, dat weet men niet van te voren. Als 
het om een stervensproces gaat is er weinig tijd en komt het er nog meer op aan te 

weten hoe men reageren moet. Als iemand sterft kan het voorkomen dat nabestaanden 
in de tijd daarna contact ervaren met de overledene; men noemt dit een postmortale 

ervaring. Hoewel dit regelmatig voorkomt, en mensen het als een troost ervaren, 
wordt het zelden gemeld omdat men bang is niet geloofd te worden.262 

Als iemand in leven blijft is het van belang om te weten dat het verwerkings- en 
integratieproces jarenlang kan duren. Mensen kunnen ondanks de vele positieve 

effecten van de ervaring veel moeite ondervinden om over de ervaring te praten, de 

ervaring te duiden, en de veranderingen in te passen in de levensloop. Spiritualiteit en 

religiositeit spelen daarin een belangrijk rol. Hulpverleners dienen hier oog voor te 

hebben en er op in kunnen gaan. Er kunnen relatieproblemen ontstaan, het is al eerder 

genoemd. Het hoge percentage echtscheidingen, 65%, laat zien hoe relaties onder 

spanning komen te staan. Het is moeilijk als partners ineens veranderd zijn, een 

andere persoonlijkheid en levenshouding krijgen, van baan willen veranderen, geen 

belang meer hechten aan materiële zaken die voorheen wèl belangrijk waren. Er is 

geen andere levenscrisis die een relatie zo beïnvloedt als de bijna-dood ervaring, 

concludeert Rozan Christiaan in haar dissertatie.
263

 Het betrekken van familieleden bij 

gesprekken is daarom belangrijk, evenals het bevorderen van de kennis over de 

ervaring. De Stichting Merkawah en de International Association of Near-Death 

Experiences zijn belangrijke bronnen van kennis, informatie en literatuur. Ook de 
boeken van Van Lommel en Atwater bieden de mogelijkheid om kennis van de 

ervaring te vergroten. Merkawah biedt mogelijkheden voor contact met lotgenoten en 
geeft het blad Terugkeer uit wat fungeert als een platform voor mensen met een bijna-

dood ervaring.  
 

3.4.3.2  Attitude 
 

De houding die men aanneemt tegenover iemand die een bijna-dood ervaring heeft 

meegemaakt is essentieel. Deze bepaalt of iemand er verder nog over wil praten of er 

het zwijgen toe doet. Vooral een eerste gesprek is cruciaal. Het is belangrijk dat 

mensen serieus worden genomen en dat zij met respect behandeld worden. 

Zorgverleners dienen een houding van openheid, acceptatie, empathie, belangstelling 

en geduld te hebben. Zij zorgen voor een veilige omgeving en tonen zich bereid te 

luisteren naar wat de ander te vertellen heeft, of dat nu veel is of weinig. Ze 

aanvaarden dat de persoon zijn/haar ervaring als werkelijkheid beleeft. Zij stellen 

open vragen, onthouden zich van een oordeel en moedigen de persoon zijn of haar 
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verhaal te doen en betekenis te geven aan de ervaring. Ze zijn beschikbaar en bereid 

tot verdere ondersteuning tijdens het integratieproces. Als de persoon tijdelijk in het 

ziekenhuis verblijft is de hulpverlener bereid de ander te helpen en aan te moedigen 

bij het zoeken van steun in de eigen omgeving. In een stervensproces biedt een 

liefdevolle, aandachtige en accepterende houding nabijheid, veiligheid en troost. Het 

geeft steun en vermindert de angst, zowel bij de persoon als bij de familie en geeft hen 

de kans om bewust afscheid te nemen en tot aanvaarding, loslaten en overgave te 

komen. 

 

3.4.3.3  Vaardigheden 

 

Communicatieve vaardigheden zijn een allereerste vereiste. Mensen vinden het 
belangrijk dat hun ervaring een plaats krijgt in gesprekken en dat zij vrijuit kunnen 

spreken over wat zij zich herinneren van hun ervaring, wat zij aan emoties 
doormaken, hoe zij de veranderingen beleven, welke moeilijkheden en uitdagingen zij 

onder ogen moeten zien. Vlak na de ervaring kunnen mensen in de war zijn en zich 
zorgen maken over hun geestelijke gezondheid;  men kan hen gerust stellen door 

informatie te geven. Door vragen te stellen biedt men de persoon de mogelijkheid te 
vertellen en in detail te treden. De hulpverlener reflecteert hierop door de emoties en 

inhoud die de persoon laat merken weer te geven, zodat de ander daar weer verder op 

in kan gaan en zo waarde kan hechten aan de ervaring en er betekenis aan kan geven. 

Als iemand heel erg in de war is en angstig, of volledig in beslag genomen wordt door 

de ervaring verwijst men naar professionele, gespecialiseerde hulpverleners. Mensen 

met een negatieve bijna-dood ervaring die veel angst, kilheid en leegheid hebben 

ondervonden verdienen extra zorg en aandacht; dit geldt ook voor mensen die een 

bijna-dood ervaring hebben meegemaakt na een zelfmoordpoging. Kinderen vragen 

speciale aandacht; zij ervaren een primair gevoel van verlies dat niet te verwoorden is, 

en hebben veel behoefte aan veiligheid, geruststelling, begrip, belangstelling en 

aandacht. Niet zozeer in woorden maar vooral in liefdevolle aanwezigheid, 

beschikbaarheid en aanvaarding. 

Als mensen erg verdrietig zijn omdat zij afscheid hebben moeten nemen van de in de 

ervaring beleefde liefde, vreugde, vrede, eenheid en verbondenheid kan men de 
persoon helpen bij het verwerken van dit verlies, door hem of haar de ruimte te geven 

uiting aan de emoties te geven en het verdriet te laten zien. Dit rouwproces is nodig 
om tot aanvaarding te komen en opnieuw te aarden. 

Indien mensen in de periode na de ervaring behoefte hebben aan hulp kan de 
hulpverlener de persoon helpen bij de verwoording (al of niet verbaal) van de 

ervaring;  helpen de veranderingen en eventuele problemen te verkennen, te 
onderzoeken en het hoofd te bieden; verwijzen naar relevante bronnen van kennis, 

informatie en literatuur; helpen de ondergane veranderingen te integreren; balans te 

brengen in wat men zelf wil en de verwachtingen van de omgeving; het betrekken van 

de familie bij gesprekken; het overbruggen van de kloof tussen de werkelijkheid en 

het ideaal; het leren omgaan met negatieve reacties van de omgeving; het activeren 

van gezonde copingstijlen; het vermijden van de slachtofferrol; het organiseren van 

groepsgesprekken om de ervaring te kunnen delen met anderen; het tot stand brengen 

van verzoening tussen eerdere overtuigingen en de nieuwe inzichten; aandacht geven 

aan relaties en loopbaan; het leren accepteren en omgaan met de beperkingen van 

‘aardse’ relaties; het leren kennen van eigen tekortkomingen; wijzen op de 

mogelijkheden om in kunst, muziek, dans, natuur, gebed en meditatie zowel het aardse 
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als het transcendente te beleven; leren omgaan met de verhoogde sensitiviteit; het 

aanmoedigen van de persoon in diens wens anderen bij te staan en voor hen te zorgen.  

Zo genoteerd is het een lange waslijst en een relativerende opmerking is hier op zijn 

plaats. Niet iedereen zal hulp nodig hebben en bovendien verschilt de hulpvraag van 

persoon tot persoon. Daarnaast is er sprake van een proces (op het eerste gesprek na) 

en spreiden hulpvragen zich uit over een langere periode. Niet alle hulpverleners 

zullen over de gevraagde vaardigheden beschikken. In dat geval is het goed om te 

verwijzen naar anderen. Ook Merkawah en lotgenotencontact zijn goede 

mogelijkheden voor hulp. 

 

3.5 Samenvatting en conclusie hoofdstuk 3 

 
Mensen die een bijna-dood ervaring meemaken veranderen door hun ervaring 

ingrijpend. In dit hoofdstuk zijn deze veranderingen weergegeven. De effecten zijn 
voornamelijk positief maar er kunnen ook negatieve gevolgen zijn. Mensen 

veranderen van levensvisie, overtuigingen, waarden en gedrag. Zij worden religieuzer, 
zijn meer betrokken bij anderen, willen liefdevol, verantwoordelijk en zorgzaam 

leven. Ze zijn niet meer bang voor de dood, en geloven in een leven na dit leven. De 
nieuwe levenshouding kan in groot contrast staan met de voorheen gehanteerde 

overtuigingen, waarden en normen. Alle betrokkenen staan voor de uitdaging de 

veranderingen te accepteren en een plaats te geven in het leven. Dit vraag om inzet, 

doorzettingsvermogen en geduld. Het proces van transformatie en integratie is een 

jarenlang proces, waarop vele factoren invloed hebben. De belangrijkste factoren zijn 

de reactie op de ervaring, het kunnen communiceren over de ervaring en de gevolgen 

er van. Ook de reactie van de sociale omgeving en de cultuur is een belangrijke factor. 

Het probleem is vaak dat de communicatie over de ervaring slecht verloopt of zelfs 

helemaal niet tot stand komt. De reacties van de omgeving zijn niet altijd positief. De 

problemen die mensen ontmoeten op hun pad zijn dan ook velerlei. Het gebrek aan 

communicatie en de negatieve wijze waarop de omgeving reageert veroorzaakt 

relatieproblemen. Het grote aantal echtscheidingen dat voorkomt bij huwelijken 

waarvan een van de partners een bijna-dood ervaring heeft meegemaakt is tekenend. 

Ruim de helft van de mensen geeft aan hulp nodig te hebben of te hebben gehad bij de 
integratie van de bijna-dood ervaring ervaring. De hulp die mensen vonden blijkt niet 

altijd succesvol te zijn. Het ontbreekt hulpverleners vaak aan de nodige kennis, de 
juiste attitude en vaardigheden. Vandaar dat onderzoekers vanuit hun studies 

aanbevelingen gedaan hebben voor een goede hulpverlening om de professionaliteit 
van de hulpverleners te bevorderen. De personen zelf hebben aangegeven wat zij 

verwachten van een hulpverlener. Zij willen graag door hen serieus genomen worden 
en geaccepteerd; de ervaring moet een plaats krijgen in het gesprek en de hulpverlener 

moet kennis hebben van de bijna-dood ervaring. Een hulpverlener kan van grote 

waarde zijn voor de bijna-dood ervaarder èn diens omgeving. Hij of zij kan de 

persoon helpen bij tal van zaken die een rol spelen in het jarenlange integratieproces. 

Het belangrijkste is het bevorderen van de communicatie over de ervaring, mensen 

helpen de ervaring betekenis te geven en mensen leren omgaan met negatieve reacties 

van de sociale omgeving. Onder de hulpverleners die door mensen om hulp gevraagd 

worden zijn ook pastores. Voor hen geldt eveneens dat het van hun kennis, attitude en 

vaardigheden afhangt of zij mensen verder kunnen helpen of niet. Uit het onderzoek 

van Corbeau blijkt dat het succes van de hulp van pastores heel wisselend is. Dat ligt 

niet aan het gebrek aan acceptatie of dat men de ander niet serieus neemt, maar aan 

gebrek aan kennis en het niet ter sprake brengen van de ervaring. Uit onderzoek van 
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Royse blijkt dat pastores zelf vinden dat zij te weinig van de ervaring weten en zich er 

niet vertrouwd mee voelen. Dat is jammer, want zij zouden in aanvulling op andere 

hulpverleners een eigen perspectief en deskundigheid in kunnen brengen. In 

vergelijking tot psychotherapie heeft pastorale zorg immers een extra dieptedimensie, 

die te maken heeft met religieuze ervaring en spiritualiteit.
264

 Bovendien is de bijna-

dood ervaring van belang voor de theologie zoals Greyson constateerde (zie 1.10.3). 

Het zou kunnen helpen als pastores de bijna-dood ervaring als een religieuze ervaring 

kunnen zien. Dat geeft hen de mogelijkheid de ervaring te herkennen en een plaats te 

geven. Een religieus referentiekader biedt mogelijkheden om de bijna-dood ervaring 

ter sprake te brengen en te duiden. In ogenschouw genomen dat mensen zelf hun 

ervaring een spirituele of religieuze ervaring noemen (Inleiding hoofdstuk 1), dat de 

ervaring transcendente elementen bevat (hoofdstuk 2) en dat men door de ervaring 
religieuzer wordt (hoofdstuk 3.2.2.5) kan de vraag gesteld worden of de ervaring als 

een religieuze ervaring gedefinieerd kan worden. In het volgende hoofdstuk ga ik op 
deze vraag in. 

 

                                                
264

 Heitink (1998), blz. 19 



 

 61 

Hoofdstuk 4 Religieuze ervaring en de bijna-dood ervaring 

 

4.1 Inleiding 

 

De bijna-dood ervaring heeft onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke 

disciplines gestimuleerd het fenomeen te bestuderen. Afhankelijk van het 

onderzoeksperspectief en de interpretatie is de bijna-dood ervaring in de afgelopen 

decennia op vele verschillende manieren omschreven en gedefinieerd als een 

biologisch verschijnsel, een geestelijke, spirituele, religieuze, verlichtende, 

buitengewone, buitenzintuiglijke, paranormale of mystieke ervaring; een gemelde 

herinnering van indrukken, een hallucinatie, een psychologische gebeurtenis, een 

samenstelling van opmerkelijke waarnemingen, waarnemingen van een stervend 
brein, een welbepaalde transpersoonlijke drempelervaring, een immanente ervaring, 

een kunstwerk van de verbeelding, een psychologische stervenservaring, een 
hemelervaring en een intens bewustzijn. De mensen zelf noemen hun bijna-dood 

ervaring in het algemeen een spirituele of religieuze ervaring. 
Alles bijeengenomen is dit een pluriforme verzameling, wat niet vreemd is voor een 

nog redelijk jong onderzocht fenomeen waaraan nog veel te ontdekken valt. 
Vanuit de theologie en de godsdienstpsychologie is de bijna-dood ervaring tot nu toe 

niet systematisch bereflecteerd. Dat maakt het voor mijzelf noodzakelijk na te gaan 

hoe de ervaring vanuit de theologie en met het oog op het pastorale handelen het beste 

gezien kan worden. Mijn veronderstelling is dat de ervaring als een religieuze ervaring 

beschouwd kan worden. Er is aanleiding tot die gedachte (zie 4.2), maar is het ook 

aannemelijk te maken? 

In godsdienstliteratuur is veel aandacht voor de religieuze ervaring. Een deel hiervan 

heb ik geraadpleegd: 

* William James, The varieties of religious experience, een onderzoek naar de 

menselijke aard.265 

* Antoon Vergote, Religie, geloof en ongeloof, een psychologische studie. 

* Dr. W. Zijlstra, Op zoek naar een nieuwe horizon, het handboek voor klinische 

pastorale vorming. 

* Ruard Ganzevoort & Jan Visser, Zorg voor het verhaal, achtergrond, methode 
en inhoud van pastorale begeleiding. 

In deze literatuur hoop ik aanknopingspunten te vinden om de bijna-dood ervaring als 
een religieuze ervaring te beschouwen (4.3) en wil ik komen tot een definiëring en 

afbakening van het fenomeen bijna-dood ervaring (4.4). 
 

4.2 Aanleiding voor de bijna-dood ervaring als religieuze ervaring 
 

Mensen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt noemen hun ervaring  

een spirituele of religieuze ervaring. De ervaringen bevatten transcendente en  

mystieke elementen.
266

 Dat mensen hun ervaring als een religieuze ervaring zien blijkt  

ook uit het Religious Experience Research Centre (behorende tot de universiteit van  

Wales). Dit instituut beschikt over 6000 verhalen van religieuze ervaringen. Deze zijn  

in de vorige eeuw over een periode van 30 jaar (vóór Moody) verzameld door de  

bioloog Sir Alister Hardy. Van deze ervaringen zijn er 91 bijna-dood ervaringen. 

Deze zijn door de religiewetenschapper Mark Fox onderzocht. Het resultaat van zijn  

studie is gepubliceerd in zijn boek Religion, spirituality and the near-death  
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experience. Fox beschouwt bijna-dood ervaringen als religieuze ervaringen. 

Mensen met een bijna-dood ervaring houden een groot en blijvend heimwee en  

verlangen naar de transcendente, onvoorwaardelijke liefde, eenheid en verbondenheid  

die zij in de ervaring hebben meegemaakt. Dat zij deze in de werkelijkheid niet meer  

zo kunnen beleven, ervaren zij als een gemis. De ervaring is moeilijk te verwoorden  

met ‘gewone’ taal. Moody spreekt van de ‘onuitsprekelijkheid’ van de ervaring.  

Mensen worden door de bijna-dood ervaring religieuzer, ook als zij voorheen  

helemaal niet gelovig waren. Zelf heb ik ondervonden dat de religieuze traditie mij  

een kader en taal biedt om de bijna-dood ervaring die ik als kind meemaakte, te  

herkennen en te verwoorden, en mij een gemeenschap biedt om de ervaring te delen  

en mij symbolen en rituelen schenkt om de ervaring te gedenken. 

 

4.3 De religieuze ervaring in de godsdienstpsychologie en pastorale theologie 

 
4.3.1 Inleiding 

 
Aan de hand van literatuur uit de godsdienstpsychologie en pastorale theologie 

onderzoek ik hoe de religieuze ervaring beschreven wordt en of deze beschrijvingen 
aanknopingspunten bieden om de bijna-dood ervaring als een religieuze ervaring te 

beschouwen. 

 

4.3.2 William James 

 

Het is moeilijk om het gebied van de religieuze ervaring af te bakenen, vindt James, 

maar hij verbindt toch twee voorwaarden aan de religieuze ervaring. De ervaring is 

religieus als er sprake is van een innerlijke beleving die gericht is op een andere 

wereld en op het goddelijke, èn wanneer de reactie op de ervaring ernstig en verheven 

van aard is.267 Onder het goddelijke verstaat hij elk object dat de functie van een god 

heeft, zij het al dan niet een concrete godheid.
268

 

In zijn empirisch onderzoek naar de religieuze ervaring is James uitgegaan van 

buitensporige gevallen, zoals hij zelf zegt.
269

 De reden die hij hiervoor geeft is dat 

vanuit de extremen het fenomeen helderder te beschrijven is dan vanuit ‘milde’ 
varianten. Zijn uitgangspunt is de mens en diens ervaring: ‘the feelings, acts, and 

experiences of individual men in their solitude, so far as they apprehend themselves to 
stand in relation to whatever they may consider the divine’.270 Zijn criterium is de 

intensiteit van de gevoelens. Het gaat James om de essentie van de religieuze 
ervaringen, dat element of die eigenschap die we nergens anders aantreffen.  De 

wortel en het middelpunt, de essentie van de religieuze ervaring vindt hij in de 
mystieke bewustzijnstoestanden. Hij noemt vier kenmerken: ineffability - de 

onuitsprekelijkheid en het moeilijk in taal kunnen overbrengen van de ervaring; noëtic 

quality - de ervaring geeft kennis en inzicht; transiency - de ervaring is van tijdelijk, 

voorbijgaand karakter; passivity - er is sprake van passiviteit, een opschorting van de 

wil tegenover een grotere macht.
271

  

De omstandigheden waarin de ervaring kan voorkomen zijn velerlei. James noemt de 

natuur, een droom, een ontspannen toestand, het bijwonen van een kerkdienst, een 

                                                
267

 James (1902), blz. 26/333 
268

 Ib., blz. 23/333 
269

 ‘I sought them among the extravagances of the subjects.’ James (1902),  blz. 306/333 
270 James (1902), blz. 22/333 
271

 Ib., blz. 237, 238/333 



 

 63 

situatie waarin een verdiept besef van de betekenis van een tekst, een geur, licht of 

muziek ontstaat. Hoe de ervaringen ook voorkomen, zij komen tot de mens als een 

gave van Gods genade, en niet op bevel.
272

 James is echter wèl van mening dat de 

ervaring bevordert kan worden door opzettelijke handelingen zoals concentratie van 

de aandacht (meditatie, gebed, contemplatie) en het verrichten van bepaalde 

lichamelijke oefeningen. Naast de vier reeds genoemde kenmerken noemt James in 

zijn conclusie een aantal kenmerken die te maken hebben met het gezag van de 

ervaring. De mystieke ervaring is gezaghebbend voor degene die deze ervaring 

meemaakt, maar niet voor de buitenstaander. Ze breekt weer wel het gezag van het 

rationalistisch bewustzijn af. De ervaring opent de mogelijkheid dat er een andere 

orde van waarheid is waarin men vertrouwen kan hebben.
273

 

 
Reactie: 

De getuigenissen van de bijna-dood ervaringen voldoen aan de kenmerken die James 
noemt voor een religieuze ervaring: er is sprake van een subjectieve, innerlijke 

beleving, een andere werkelijkheid en een ontmoeting met het goddelijke. Uit de 
reacties van mensen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt blijkt de ernst en 

de verhevenheid van de ervaring. Omdat James echter zijn onderzoek verricht onder 
personen die religieus zijn is het onduidelijk of religieuze ervaringen kunnen 

voorkomen bij iedereen of alleen bij bepaalde personen. Bijna-dood ervaringen komen 

niet alleen bij religieuze personen voor. Dat roept de vraag op of mensen die hun 

bijna-dood ervaring niet als religieus beschrijven ook inderdaad geen religieuze 

ervaring hebben gehad. Hangt het af van de interpretatie van de mens zelf? Bijna-dood 

ervaringen komen bij kinderen voor, ook bij de kleinen die nog geen taal ter 

beschikking hebben. Bijna-dood ervaringen komen voor bij atheïsten die wellicht 

geen religieus kader en taal hebben om hun ervaringen te duiden (tenzij de cultuur hen 

die aanreikt), of helemaal geen behoefte hebben hun ervaring als een religieuze 

ervaring te zien. Een ander onduidelijk aspect in het boek van James is het feit dat hij 

bij de beschrijving van de context geen situaties op de grens van leven en dood meldt. 

Wel beschrijft hij een ervaring die tijdens een operatie plaatsvindt. Hij schrijft deze 

ervaring toe aan het  verdovingsmiddel ether dat bij operaties gebruikt wordt.
274

 

Zoals de bijna-dood ervaringen beschreven zijn in hoofdstuk 2, aan de hand van de 
elementen die Moody noemt, zijn zij niet alleen religieuze ervaringen, maar voldoen 

zij zelfs aan de kenmerken die James noemt voor de mystieke ervaring. De 
onuitsprekelijkheid van de ervaring is een kenmerk; men ondergaat de ervaring; de 

ervaring is van tijdelijke aard, soms maar 12 seconden zoals blijkt in het verhaal van 
de heer Gerritse; mensen komen door hun ervaring tot andere inzichten die 

gezaghebbend zijn voor hun verdere leven. Theologen als Judith Cressy en Edith 
Plantier hebben vanwege de overeenkomsten tussen de mystieke ervaring en de bijna-

dood ervaring voorgesteld om de bijna-dood ervaring niet alleen als een religieuze 

ervaring te zien maar als een mystieke ervaring te beschouwen.
275

 Ondanks de 

mystieke elementen van de bijna-dood ervaring wil ik er echter niet voor kiezen om de 

ervaring als een mystieke ervaring te zien. Ik heb daar drie redenen voor. De eerste 

betreft het niet-opzettelijke van de bijna-dood ervaring. Ze is geen ervaring die door 

middel van de beoefening van de mystieke weg (meditatie, gebed, contemplatie enz.) 
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bevorderd wordt. Voor een bijna-dood ervaring kiest een mens niet, die overkomt haar 

of hem in een kritieke situatie. De tweede reden betreft de levensterugblik. Hierin 

voelt de persoon ‘aan den lijve’ wat het effect was van haar daden op de naaste.
276

 

Hoewel deze terugblik op het leven ingebed is in onvoorwaardelijke liefde, kan dit 

confronterend zijn. Dit aspect vind ik niet terug in de kenmerken van de mystieke 

ervaring. 

Hoewel de meerderheid van de bijna-dood ervaringen positief is, zijn sommige  

ervaringen negatief, onprettig, en worden als ‘hels’ ervaren. Soms komen in één  

ervaring zowel positieve als negatieve gevoelens voor. In de mystieke ervaring maakt  

duisternis integraal deel uit van de via mystica. 

 

4.3.3 Antoon Vergote 
 

In  Religie, geloof en ongeloof, besteedt de godsdienstpycholoog Vergote veel 
aandacht aan de religieuze ervaring.277 Hij komt in zijn onderzoek tot een 

classificering van de religieuze ervaring en tot een weergave van de kenmerken er 
van.  

 
4.3.3.1  Beschouwing over religieuze ervaring 

 

Vergote begint met een uitleg van de oorsprong en de ontwikkeling van de term 

‘religieuze ervaring’. Deze is een erfenis van de theorieën uit het begin van de 20
e
 

eeuw. De theorieën hebben de oorsprong van de godsdienst willen verklaren en de 

waarde en de waarheid er van willen rechtvaardigen. De bronnen van deze theorieën 

zijn het Angelsaksische empirisme (James) en de uit de romantiek voortgekomen 

Duitse filosofie (Schleiermacher).278 James maakte de term ‘religieuze ervaring’ 

gangbaar. Als criterium nam hij de intensiteit van het positieve affectieve gevoelen. 

Ook voor de Duitse filosoof Friedrich Schleiermacher is het ‘gevoel’ de basis van de 

religieuze ervaring. Religie is een zaak van het gemoed. Hij ontwikkelde zijn visie in 

verzet tegen het filosofisch rationalisme en het moralisme van de Verlichting. 

Schleiermacher ziet voor de religie een eigen gebied: de aanschouwing (intuïtie) 

samengaand met affect. R. Otto neemt deze lijn op en beschouwt de verzameling van 
de diverse gevoelens als een ‘zin voor het heilige of sacrale’. Hij voert hierbij een 

nieuwe term in: ‘het numineuze’. Dit begrip gaat verder dan het joodse ‘kadosj’, het 
griekse ‘hagios’ of het latijnse ‘sanctus’. Het meerdere is de connotatie van de 

ethische perfectie, de hoogste trap van ontwikkeling. In de psychologie is hier op 
voortgebouwd. De gangbare opvatting over religieuze ervaring is volgens Vergote dat 

deze behoort tot een stadium in de psychologische groei van het bewustzijn van de 
mens, ja zelfs van de mensheid (evolutionaire ontwikkelingsgang), die gevoed wordt 

door innerlijke behoeftes en motivaties. Vergote kijkt anders tegen de religieuze 

ervaring aan. Hij beschouwt deze allereerst vanuit de situatie, de context waarin de 

ervaring voorkomt. Als eerste kenmerk van de religieuze ervaring noemt Vergote haar 

private karakter, en als tweede dat zij deel uitmaakt van de psychologische realiteit. 

Bij zijn verkenning gaat het hem er niet om de waarheid van de inhoud van de 

ervaring te onderzoeken, of het bestaan van het goddelijke te bewijzen. Het gaat hem 

er wel om te ontdekken wat de betekenis van de ervaring is voor de persoon zelf, en in 
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welke situaties de ervaring voorkomt. ‘Ervaring’ duidt volgens Vergote een 

empirische kenwijze aan. Dat wil zeggen dat een mens in het contact met het object 

betekenis ontleent aan het waargenomene door middel van de taal. Er is sprake van 

een immediaat (onmiddellijk, direct) vatten, een vatten van wat zich op directe wijze 

te kennen geeft. Dit geldt ook voor de religieuze ervaring. Daarin gaat het om een 

direct vatten van een bovennatuurlijke werkelijkheid, de ervaring van het heilige.  

 

4.3.3.2  Modaliteiten van religieuze ervaring 

 

Religieuze ervaringen komen voor in het leven, in de existentie van de mens, in 

verschillende omstandigheden. Zij zijn van gewone ervaringen te onderscheiden 

doordat zij de mens ‘te boven gaan’. Zij gaan echter niet buiten de psyche, 
waarneming en het verstand om. Vergote komt op basis van de situatie waarin de 

religieuze ervaring zich voordoet tot een classificatie van 5 modaliteiten of 
categorieën:279 

1  Die zich vanuit de werkelijkheid voordoen (de natuur, de muziek enz.). De ervaring 
van het ‘heilige’. Vergote formuleert het als ‘de intuïtieve, stabiele en habitueel  

toegankelijke kennis van een zekere bovennatuurlijke realiteit, die men percipieert,  
tegelijk als behorend tot de wereld en/of het persoonlijke leven èn als een mysterie dat  

dóór hun uitingen doorschijnt’. Deze ervaring kan zowel gelovigen als ongelovigen  

overkomen.  

2  De verrassingservaring, de ‘stralende ontdekking’: het diepe affectieve vatten van  

een bovennatuurlijke werkelijkheid, die de mens door haar nieuwheid verrast en als  

een appèl aan zijn persoonlijke existentie verschijnt, hem uit zijn gewone doen haalt,  

hem verandert. Het is een onverhoeds optredende gebeurtenis, ‘Erlebnis’, die een  

nieuwe levenszin en een nauwelijks beseft levensdoel duidelijk maakt. De situatie  

waarin dit voorkomt kan verschillen, maar het kan gebeuren bij een plotseling  

ontdekte liefde, een onverwacht sterven, de geboorte van een kind. Ook deze ervaring  

kan zowel ongelovige als gelovige mensen overkomen. 

3  De kennis die de vrucht is van een persoonlijk en langdurig contact, waarin men  

zich geëngageerd heeft. Ook wel ‘ondervinding’ genoemd. In een zo begrepen  

religieuze ervaring is het leven met de Andere de bemiddeling waarlangs een intieme  
en verlichte kennis verworven wordt. Terwijl in categorie 2 plotsklaps een openbaring 

plaatsvindt, is hier sprake van een ervaring die het resultaat is van een heel leven-met- 
God. Een God die zowel verborgen als aanwezig kan zijn. 

4  De mystieke ervaring die het resultaat is van een lange tocht en de vrucht van een  
systematische toeleg bestaande uit gebed, meditatie en zuivering van verbeelding,  

gevoel en redenerend verstand. Deze omvat zowel fases van verlatenheid, angst,  
gevoelsdood als fases met extatische verschijnselen en vervoeringen. Uiteindelijk leidt  

de volgehouden inspanning tot de gave van de eenheid met het goddelijke. Mystieke  

ervaringen omvatten die van de 1
e
 en de 2

e
 categorie en is te vergelijken met de 3

e
. 

5  Ten slotte de visioenen en private openbaringen. Het gaat hier om immediate kennis  

door waarneming (visueel, auditief, tactiel). De eerste vier modaliteiten laten een  

reeks zien van steeds ‘vollere’ ervaringen. Deze 5e modaliteit is niet meer door de 

wetten die de psyche beheersen, te verklaren. Men moet deze hallucinaties echter niet  

noodzakelijk als psychotische symptomen beschouwen. 
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4.3.3.3  Kenmerken van de religieuze ervaring 

 

In praktisch onderzoek naar wat religieuze ervaring is heeft Vergote mensen niet 

gevraagd naar hun religieuze ervaringen, maar legde hij hen situaties en ervaringen 

voor die een religieuze ervaring konden induceren.
280

 De situaties die hij aanbood 

waren: geboorte, de dood, de natuur, de eenzaamheid en de liefde (tussen mensen, 

maar ook tussen ouders en kinderen). Natuurlijke situaties met de bijbehorende 

natuurlijke gevoelens en ervaringen, die behoren tot het algemeen menselijke leven. 

De mensen die aan dit onderzoek meededen en getuigden van religieuze gevoelens bij 

bepaalde situaties, deden dat in de woorden die overeenkomen met hun culturele 

context. Christenen verbinden hun ervaring met God; anderen, die niet godsdienstig 

zijn, geven aan de ervaring een zingevend aspect of een verplichting tot eerbied. 
Vergote heeft hieruit geconcludeerd dat het onderscheid tussen het heilige en het 

profane geen oorspronkelijk ervaringsgegeven is maar een kunstmatige constructie. 
Hij acht het hele leven omvat door het bovennatuurlijke, waardoor het aannemen van 

een profaan gedeelte dat afgescheiden is van een heilig gedeelte geen zin heeft. Het 
heilige behoort tot de wereld en de menselijke existentie, en verwijst naar het niet-

contingente, het niet-oppervlakkige, het wezenlijke en het authentieke. Het vormt een 
overgangsgebied tussen de zuiver profane wereld en de God van de religie.281 God is 

aanwezig in dit gebied maar valt er niet mee samen. Mens, wereld en God 

doordringen elkaar zonder te versmelten. Juist vanwege dit onderscheid is het de mens 

mogelijk het goddelijke waar te nemen en er woorden aan te geven (als er een 

religieus taalveld aanwezig is om het te verwoorden). 

Naast dit eigen onderzoek heeft Vergote nog 3 andere onderzoeken in zijn studie 

betrokken. Deze waren gericht op de relatie tussen religieuze ervaring en de natuur en 

de muziek.282 Op grond van de onderzoeken komt Vergote tot een definiëring en 

omschrijving van een religieuze ervaring. De religieuze ervaring is een inwendig 

subjectief gebeuren èn een ontmoeting met iets dat zich openbaart, een nieuwe 

werkelijkheid die zich te kennen geeft
283

: 

* Het subject staat in zijn subjectiviteit centraal: de ervaring vindt plaats in de 

private intimiteit. Het is een inwendig subjectief gebeuren, en een ontmoeting 

met iets dat zich openbaart. 
* Er sprake van een direct vatten van een bovennatuurlijke werkelijkheid. 

* Ze wordt niet actief nagestreefd, maar is onverwacht. Er is sprake van een 
nieuwe werkelijkheid die zich te kennen geeft. 

* Ze heeft een ‘gratis’ karakter, is ‘om niet’ geschonken. 
* De tijdbeleving is op het nu gericht. 

* Ze gaat met affectieve (positief en negatief) perceptie gepaard, die een wijze 
van kennen is. 

* Genieting en vreugde maken deel uit van de ervaring. 

* Er is gehechtheid aan het goddelijke. 

* Ze overschrijdt het subjectieve en objectieve; overstijgt de hele mens en wordt 

ervaren als een reële communicatie. 
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* Er is sprake van een vervulling die achteraf als een gemis, als een tekort wordt 

ervaren en waaruit een blijvend verlangen voorkomt. 

* Ze is een stimulus tot religieus gedrag. 

* De verhalen over de ervaring worden gekenmerkt door diversiteit.  

* De ervaring is een anticipatie op de psychische arbeid die nog te verrichten is.  

Hoe meer men door de ervaring ontredderd is, des te sterker is er achteraf 

sprake van weerstanden. Doet de ervaring ‘jubelen’ des te meer arbeid moet er 

verricht worden om deze te integreren in het dagelijks leven. Als deze arbeid 

niet geschiedt kan de mens achteraf zeggen dat de ervaring slechts een illusie 

was. Degene echter die het verlangen blijft houden op het moment dat de 

waargenomen aanwezigheid zich terugtrekt in de stilte, en daarmee aan het 

werk gaat, zal volhouden dat zijn ervaring echt was.  
 

4.3.3.4  Vergelijking bijna-dood ervaring en religieuze ervaring 
 

Tussen de beschrijving van de religieuze ervaring door Vergote (modaliteiten en 
kenmerken) en de beschrijving van de bijna-dood ervaring (elementen en gevolgen ~ 

Moody) zijn vele overeenkomsten en een paar verschillen. 
 

Bijna-dood ervaring     Religieuze ervaring 

 

Subjectieve ervaring, niet toegankelijk  ~ Subjectiviteit 

voor anderen. 

De persoon herkent onmiddellijk het   ~ Direct vatten van een 

àndere, niet gewone, onaardse karakter     bovennatuurlijke werkelijkheid 

van het gebeuren. 

Gebeurt onverwacht, ongedacht, ongevraagd. ~ Onverwacht karakter 

Kan iedereen overkomen; er zijn geen   ~ Gratis, om niet 

bepalende voorwaarden aan verbonden. 

Is een zeer emotionele ervaring en kan met   

zowel positieve als negatieve gevoelens  ~ Affectieve perceptie en kennis 

gepaard gaan; men komt in een ruimte 
waarin kennis aanwezig is. 

Vindt buiten tijd en ruimte plaats; er is    
geen tijdbeleving, alles lijkt     ~ Tijdbeleving nu 

tegelijkertijd plaats te vinden. 
Er zijn gevoelens van vrede, rust, liefde,  ~ Genieting en vreugde 

eenheid en verbondenheid. 
Men neemt met zeer veel moeite  

afscheid van het licht; bij terugkeer    ~ Gehechtheid aan het goddelijke 

blijkt vaak de teleurstelling en het verdriet 

om het hebben moeten loslaten. 

De ruimte die men binnengaat is buiten elk  ~ Overstijgt de hele mens;   

voorstellingsvermogen; er vindt        communicatie. 

communicatie plaats die men als werkelijk  

ervaart. 

Na de ervaring is er sprake van een blijvend  ~ Vervulling die leidt tot 

gevoel van verlangen en gemis       verlangen en gemis 

Tot de veranderingen die de ervaring   

veroorzaakt behoort een toegenomen  ~ Stimulus tot religieus gedrag 
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religiositeit. 

Alle verhalen zijn verschillend.   ~ Diversiteit 

De acceptatie van de ervaring en de     

integratie van de veranderingen in de  

levensloop vraagt veel inzet, geduld en  ~ Leidt tot psychische arbeid 

uithoudingsvermogen en kan met problemen 

gepaard gaan. 

 

De verschillen betreffen de vraag naar de plaats waar de ervaring gebeurt en de 

verhouding van lichaam en ziel. Vergote stelt dat de religieuze ervaring in de 

werkelijkheid plaatsvindt en niet buiten de psyche, de waarneming en het verstand om 

gaat. De bijna-dood ervaring vindt ook plaats in de existentie, maar mensen ervaren 
zichzelf als buiten het lichaam zijnde, terwijl zij waarnemen, denken en een helder 

bewustzijn hebben. Het lichaam kan op dat moment ‘buiten werking’ zijn. Er is geen 
hartslag, geen ademhaling en geen hersenactiviteit; men is klinisch dood.284 In 

wetenschappelijk opzicht kan er geen sprake zijn van perceptie. Hoe dit mogelijk is  
heeft men nog niet wetenschappelijk kunnen verklaren. Gezien het feit dat mensen 

terugkeren in het leven moet aangenomen worden dat de ervaring zich afspeelt in de 
existentie, in een grensgebied tussen leven en sterven. In het begin van de ervaring 

verlaat de persoon het lichaam en keert er later weer in terug. Bij deze terugkeer lijdt 

de persoon door zich los te moeten maken van de ervaren liefde en eenheid, en het 

pijnlijke lichaam weer te voelen. Dit roept de vraag op naar de verhouding tussen 

lichaam en psyche/geest. 

 

Reactie: 

Kijken we naar de categorieën die Vergote in 4.3.3.3 noemt dan past de bijna-dood 

ervaring het beste in de 2
e
 categorie: de dimensie van de verrassingservaring, de 

‘stralende ontdekking’. De beginsituatie en de gevolgen ervan voor het verdere leven 

zijn voor de bijna-dood ervaring en de religieuze ervaring in categorie 2 hetzelfde. Er 

is sprake van een contingente gebeurtenis in de existentie waarin een religieuze 

ervaring plaatsvindt, die een verandering teweegbrengt met permanente gevolgen voor 

het verdere leven. De opmerking die hier bij gemaakt moet worden is dat in de bijna-
dood ervaring ook sprake kan zijn van mystieke elementen uit categorie 4 en 

visioenen uit categorie 5.  
Vergote situeert de religieuze ervaring in de existentie, de dagelijkse werkelijkheid 

van de mens, als een ervaring die iedereen in een bepaalde situatie kan overkomen. 
Hierbij gaat het niet om de verifiëring van de inhoud, evenmin om daarmee het 

bestaan van God te bewijzen. Het gaat om wat de ervaring te weeg brengt, welke 
betekenis de persoon geeft aan de ervaring, en hoe hij/zij de ervaring integreert in de 

levensloop. Zoals Vergote de religieuze ervaring beschrijft zijn er vele 

overeenkomsten tussen de religieuze ervaring en de bijna-dood ervaring. Er blijven 

een paar verschillen die niet te verklaren zijn. Het belangrijkste is echter dat de bijna-

dood ervaring net als de religieuze ervaring een ‘gratis’ karakter heeft, een nieuwe 

werkelijkheid openbaart, een affectief gebeuren is, gevolgen heeft voor het verdere 

leven, en dat er ‘arbeid’ verricht moet worden om de ervaring te interpreteren en te 

integreren in de levensloop. 
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4.3.4 Dr. W. Zijlstra 

 

In Op zoek naar een nieuwe horizon zoekt Zijlstra net als Vergote een antwoord op de 

vraag wat een religieuze ervaring is. Hij verkent daartoe het godsdienstpsychologisch 

landschap en de markante punten daarin.
285

 Hij richt zich op de Duitse romantiek 

(Schleiermacher, Otto) en op Jan Weima286 die in het spoor van William James de 

relatie van de religieuze mens met wat hem in de religieuze waarneming van het 

transcendente gegeven is, bestudeerd heeft.287 Op grond van deze verkenning schrijft 

Zijlstra dat in de godsdienstpsychologie sprake is van een religieuze ervaring als de 

volgende elementen aanwezig zijn:288 

1 een allocentrische waarneming van de werkelijkheid, in tegenstelling tot een 

autocentrische waarneming waarin de projectie nog een grote rol speelt;
289

 
2 een religieuze attitude op grond waarvan men gericht is op het beleven van  

religieuze ervaringen; 
3 een godsdienstige traditie als extern referentiekader die bepaalt hoe een mens 

zijn ervaringen religieus duidt; 
4 een proces van groei en rijping, een bewustwordingsproces waarin men meer  

‘zichzelf’ wordt en tegelijkertijd zich meer met zijn medemensen verbonden 
voelt; 

5 een ervaring van God als ‘de Grond van mijn grond’; 

6 een ervaring van een mysterie dat tegelijkertijd huiveringwekkend en 

fascinerend is. Deze ervaring wordt het indringendst beleefd bij de ervaring 

van het oerbeeld van het Zelf; 

7 een nieuwe levensoriëntatie. Een religieuze ervaring die niet leidt tot zo’n 

nieuwe levenoriëntatie en op grond daarvan tot een verandering van het 

gedrag, kan nauwelijks als echte religieuze ervaring bestempeld worden; 

8 een religieuze ervaring wordt pas ‘gelovige ervaring’ wanneer men komt tot 

een keuze en tot overgave. 

Zijlstra voegt hieraan toe: onduidelijk blijft of het vermogen tot religieuze ervaring het 

voorrecht is van een bepaalde groep op grond van aanleg en psychische structuur óf 

ieder mens van nature eigen is. 

 

Reactie:  

De bijna-dood ervaring komt onafhankelijk van religie, geloof, traditie, leeftijd en 
intelligentie voor. Het kan dus zijn dat er helemaal geen sprake is van een religieuze 

attitude, een godsdienstige traditie die als referentiekader dient, of van een proces van 
groei en rijping. Vanwege het ontbreken van deze elementen zou de bijna-dood 

ervaring volgens Zijlstra’s criteria niet als een religieuze ervaring beschouwd kunnen 
worden. Anderzijds zou het kenmerk ‘een nieuwe levenoriëntatie’ pleiten voor de 

bijna-dood ervaring als religieuze ervaring. 

 

4.3.5 Ruard Ganzevoort & Jan Visser  

 

Vanuit een geheel andere context, de pastorale, beschrijven de theologen Ganzevoort 

& Visser de religieuze ervaring als een ervaring die een ontmoeting, een confrontatie 
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is met wat de mens te boven gaat, het transcendente, gewoonlijk aangeduid met God. 

Zij raakt de gehele mens, in hart, gevoelens, inzicht en gedrag. Ook in de bijna-dood 

ervaring is er sprake van een ontmoeting met wat het aardse te boven gaat, het 

transcendente, hoewel dit niet door iedereen wordt aangeduid met God. Wel wordt de 

mens door de bijna-dood ervaring in diens totale bestaan geraakt en beïnvloed. 

 

4.3.6 Conclusie 

 

Er wordt door theologen en godsdienstpsychologen verschillend gekeken naar en 

geoordeeld over de religieuze ervaring; er is geen overeenstemming over wat een 

religieuze ervaring precies is en bij wie deze voor kan komen. James gaat uit van het 

subject en diens ervaring. Die ervaring moet aan bepaalde kenmerken voldoen, maar 
uiteindelijk bepaalt het subject zelf of er sprake is van een religieuze ervaring. Zijlstra 

gaat uit van een religieus kader, een religieuze attitude en een proces van groei en 
rijping waarbinnen de ervaring een plaats heeft. Vergote en Ganzevoort & Visser gaan 

uit van de existentie van de mens waarin het goddelijke zich voordoet, ‘openbaart’ aan 
de mens. Vanuit de voorwaarden die Zijlstra noemt kan een bijna-dood ervaring niet 

als een religieuze ervaring gezien worden, omdat bij mensen die een bijna-dood 
ervaring meemaken lang niet altijd sprake is van een religieuze houding en een 

godsdienstig kader. Ook vindt de ervaring plaats ongeacht groei en de rijping. Zijlstra 

geeft zelf al aan dat het niet duidelijk is of religieuze ervaringen kunnen voorkomen 

bij mensen zonder een religieus kader. De visies van James, Vergote en Ganzevoort & 

Visser bieden echter wel aanknopingspunten om de bijna-dood ervaring als een 

religieuze ervaring te beschouwen.  

Op grond van het feit dat de bijna-dood ervaring een ervaring is die onverwacht kan 

voorkomen in een existentiële situatie, affectieve, transcendente en mystieke 

elementen bevat, inzichten biedt, en transformatieve effecten (ook religieuze) heeft 

voor de rest van het leven kan de bijna-dood ervaring gezien kan worden als een 

religieuze ervaring. Natuurlijk blijft het de vrijheid van de mens om de ervaring niet 

als religieus te duiden. 

Ook met het oog op het pastorale handelen kan de bijna-dood ervaring het beste als 

een religieuze ervaring gezien worden. De verbinding van de bijna-dood ervaring met 
de religieuze ervaring en een religieus referentiekader maakt het voor mensen 

makkelijker hun ervaring te herkennen en betekenis te geven. Zeker als men in 
ogenschouw neemt hoe pluriform de bijna-dood ervaring in de afgelopen decennia is 

beschreven. Het maakt het voor mensen eenvoudiger en vanzelfsprekender om er over 
te spreken. Ook al heeft men zelf geen religieus kader, men kan er wel een beroep op 

doen om woorden en symbolen te vinden waarmee de ervaring kan worden verwoord. 
Er blijven vragen bestaan over de wijze waarop mensen hun ervaring beleven (buiten 

het lichaam) en over de inzichten die zij aan hun ervaring ontlenen (leven na de dood). 

Dit zijn belangrijke theologische vragen (dualisme, lichamelijke opstanding) die om 

nadere reflectie vragen, maar die in het kader van deze scriptie verder buiten 

beschouwing blijven. 

Vanwege de transformerende gevolgen van de ervaring wil ik de bijna-dood ervaring 

situeren in een proces waarin de verdere levensloop is opgenomen. Op grond van 

bovenstaande kom ik tot een definiëring en een kader van de bijna-dood ervaring. 
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4.4 Definiëring bijna-dood ervaring 

 

De bijna-dood ervaring is een religieuze ervaring die deel uitmaakt van een proces dat 

in bepaalde situaties plaatsvindt en in fases verloopt: 

De beginsituatie: de persoon bevindt zich in een existentiële situatie die gekenmerkt 

wordt door contingentie (crisis/levensgevaar). In deze beginfase neemt de 

bijna-dood ervaring een aanvang. 

De transcendente situatie: de persoon treedt uit het (bewusteloze) lichaam, komt in 

een transcendente ruimte waarin gewaarwordingen plaatsvinden, emoties 

ondergaan en waarnemingen gedaan worden met een helder bewustzijn. Dit is 

een subjectieve fase waarover alleen de persoon zelf kan vertellen. 

Situatie van de terugkeer: de persoon komt terug in zijn fysieke lichaam. Dit is een 
paradoxale fase, omdat men afscheid moet nemen van de ervaren vrede, liefde, 

verbondenheid en eenheid in de ervaring en incarneert in een pijnlijk lichaam. 
Situatie van de doorwerking: De persoon herneemt het leven en merkt de gevolgen 

van de ervaring, het transformerend aspect, voor zijn persoonlijkheid en 
levenshouding. In deze fase is het de uitdaging de ervaring te duiden en de 

gevolgen ervan te integreren in het leven van alledag. Er komt een permanent 
proces van transformatie en integratie op gang. 

 

4.5 Samenvatting hoofdstuk 4 

 

In dit hoofdstuk heb ik literatuur uit de godsdienstpsychologie en pastorale theologie 

over de religieuze ervaring onderzocht op aanknopingspunten om de bijna-dood 

ervaring als een religieuze ervaring te kunnen beschouwen. Het mogelijk ontbreken 

van een religieus kader bij bijna-dood ervaarders roept de vraag op of de ervaring als 

religieus gezien kan worden. Volgens de definiëring die Zijlstra geeft kan dat niet. 

James, Vergote en Ganzevoort & Visser gaan uit van de existentiële werkelijkheid 

waarin de mens onverwacht, om niet, een ontmoeting ervaart met ‘het transcendente’, 

waardoor de mens voorgoed verandert. Dat biedt aanknopingspunten om de bijna-

dood ervaring, die tot op heden op vele verschillende manieren wordt omschreven en 

gedefinieerd, als een religieuze ervaring te beschouwen. Voor mensen met een bijna-
dood ervaring en hun omgeving heeft dit het voordeel dat zij de ervaring makkelijker 

kunnen herkennen, ter sprake kunnen brengen en een plaats geven. Het religieuze 
referentiekader biedt daartoe vele mogelijkheden. De definiëring zoals deze in 4.4 is 

gegeven biedt personen mijns inziens een kader om over de bijna-dood ervaring van 
gedachten te wisselen. Dit geldt voor de bijna-dood ervaarder zelf, voor diens 

omgeving en voor de hulpverleners, waartoe ook pastores behoren. 
In het volgende hoofdstuk komt aan de orde hoe in het pastoraat/geestelijke 

begeleiding de bijna-dood ervaring ter sprake komt, welke hulp verlangd is, over 

welke kennis, attitude en vaardigheden pastores dienen te beschikken en welke 

bijdrage de pastorale modellen van Neil Pembroke, en Ruard Ganzevoort & Jan 

Visser bieden. 
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Hoofdstuk 5    Pastoraat aan mensen met een bijna-dood ervaring 

 

5.1 Inleiding 
 

Pastores komen in hun gemeente in aanraking met mensen die een bijna-dood ervaring 

hebben meegemaakt. De ervaring komt bij ongeveer 5%  van de bevolking voor.290 In 

Nederland gaat het om 600.000 mensen.
291

 In het pastoraat, in de ziekenhuizen, 

verzorgingsinstellingen, verpleeghuizen en hospices is de kans om iemand met deze 

ervaring te ontmoeten nog groter, aangezien de ervaring in contingente situaties 

voorkomt, bij ernstige ziekte, in levensgevaar en op de grens van leven en dood. Het 

kan gaan om mensen die een hartaanval krijgen, vrouwen die een kind baren, 

stervenden aan het einde van hun levensweg of kinderen die aan een ernstige ziekte 
lijden. Het betreft allerlei soorten mensen, oud of jong, uit verschillende lagen van de 

bevolking, gelovig of atheïstisch. Uit het onderzoek van Royse blijkt dat 70% van de 
pastores met de bijna-dood ervaring in aanraking komt. Zij vinden echter dat ze er te 

weinig vertrouwd mee zijn om de ervaring in de praktijk van het pastoraat ter sprake 
te brengen.292 Het ontbreekt hen aan kennis en de vaardigheden om de bijna-dood 

ervaring een plaats te geven in het pastorale gesprek. Het is echter belangrijk dat dit 
wel gebeurt; het gebrek aan (goede) communicatie over de ervaring is een van de 

belangrijkste problemen die de personen na hun ervaring ondervinden. Door de bijna-

dood ervaring als een religieuze ervaring te zien kunnen pastores mensen helpen hun 

ervaring te verwoorden en te duiden. Het religieuze kader biedt mogelijkheden om 

verbinding te maken tussen de bijna-dood ervaring en de religieuze traditie. De 

mensen zelf hebben aangegeven wat zij van hulpverleners verlangen: serieus genomen 

worden, geaccepteerd, kennis van de bijna-dood ervaring en de mogelijkheid om over 

de ervaring te praten (zie 3.4.1). Onderzoekers hebben aanbevelingen gedaan ten 

aanzien van kennis, attitude en vaardigheden (zie 3.4.3). Een essentieel moment is het 

eerste gesprek waarbij het aankomt op een empathische houding; in de tijd daarna is 

het kunnen praten over bijna-dood ervaring, het accepteren van de ervaring, het 

integreren van de veranderingen die de ervaring teweegbrengt, het betekenis geven 

aan de ervaring en het kunnen omgaan met de (negatieve) reacties van de omgeving 

belangrijk.  
Wat vraagt dit van de pastor? Wat heeft het pastoraat te bieden? 

In het komende hoofdstuk wil ik aan de hand van een casus laten zien hoe de bijna-
dood ervaring in het gesprek een plaats krijgt en wat de rol van de pastor is in het 

gesprek. Ik wil onderzoeken of de pastorale gespreksmodellen van Pembroke en 
Ganzevoort & Visser aanknopingspunten bieden om in het pastorale gesprek aan te 

sluiten bij de hulpvraag van de mensen en de aanbevelingen van de onderzoekers. Ook 
hoop ik het eigene van het pastoraat aan te kunnen geven. 

                                                
290

 Greyson (2006), blz. 394 
291

 Van Lommel (2007), blz. 36 
292

 Royse, D. (1985), ‘The near-death experience: a survey of clergy’s attitudes and knowledge.’ In: The 

Journal of Pastoral Care, vol. 39, no. 1 



 

 73 

5.2 Een casus 

 

5.2.1 ‘Ik heb wel wat behoefte aan enige rust’ 

 

Heleen is een creatieve, energieke en zorgzame vrouw met gevoel voor humor en een 

groot verantwoordelijkheidsbesef. Direct is ze en draagt het hart op de tong. Ze oogt 

jeugdig en gedraagt zich overeenkomstig. Heleen is opgegroeid in een zeer streng 

gelovige familie, voor wie geen enkele kerk de Waarheid verkondigt. Een moeilijk 

jeugd had ze, met een strenge vader, een oordelende God en een moeder die vaak ziek 

was en voor wie ze veel moest zorgen. Het gaf problemen en conflicten. Ze heeft zich 

aan haar familie moeten ontworstelen. Samen met Wim met wie ze op  jonge leeftijd 

trouwde is dat gelukt. Ze zijn lid geworden van de Nederlandse Hervormde Kerk (nu 
Protestantse kerk in Nederland), maar zijn terughoudend zich hierin met hart en ziel te 

begeven. Ze kregen kinderen. Deze zijn inmiddels getrouwd; er zijn kleinkinderen. 
Een paar jaar geleden leerde ik Heleen bij toeval kennen, en sindsdien voeren we 

regelmatig gesprekken over belangrijke thema’s in het leven. 
In een van die gesprekken heeft Heleen verteld een bijna-dood ervaring te hebben 

meegemaakt. Het gebeurde terwijl ze in het ziekenhuis lag en zich in een kritieke 
situatie bevond. Ze was ineens in een andere wereld, in het licht, en ze had de 

onvoorwaardelijke liefde van God gevoeld, die zo anders, zoveel barmhartiger was 

dan ze vroeger thuis geleerd had. Toen ze, terwijl ze nog in het ziekenhuis was, haar 

ervaring aan de behandelende arts probeerde te vertellen zei hij: “Ach, dat zijn maar 

hallucinaties.” Heleen deed er het zwijgen toe. De ervaring was voor haar echter zo 

reëel, en had zoveel indruk gemaakt, dat ze er niet los van kon komen. Ze zocht en 

vond een therapeute, en later een predikant met wie ze er over kon praten. Dat gaf 

haar de ruimte haar ervaring te aanvaarden en een plek te geven. Heleen is door haar 

ervaring veranderd. Ze is leergieriger geworden; ze is gaan studeren. Ze is religieuzer 

geworden. Al had ze het strenge geloof van haar familie vaarwel gezegd, nu kon ze de 

waarde van het geloof opnieuw evalueren. Ze is overtuigd dat God aanwezig is in het 

leven van alledag, dat Hij een bedoeling heeft met de wereld en dat de mens geroepen 

is daaraan een bijdrage te leveren. “Dat lukt niet altijd,” vertelt ze in dat gesprek, 

“maar het leven is een krijgsbanier. Die moet ik tot in Gods handen dragen.” Ze draagt 
aan een kettinkje een kruisje dat haar er aan herinnert. Ze bidt veel, is niet meer bang 

voor de dood, en gelooft in een leven na de dood. “Ik weet dat God met elk mens een 
geschiedenis aangaat, en als ik dood ga dan houdt die geschiedenis niet op, ook niet 

met mij.” 
Vorig jaar waren er problemen met een van haar kinderen. Gelukkig is dat opgelost en 

leek een nieuwe periode aan te breken met meer harmonie. Dan, plotseling en 
onverwacht, beginnen de moeilijkheden opnieuw en leiden tot een breuk in de relatie. 

Daarover wil Heleen met me praten. Ze ziet er verdrietig uit als ik haar binnen laat. 

We begroeten elkaar; ze heeft een parapluplant voor me meegenomen. Dat ik die 

graag nog eens zou willen hebben, heeft ze onthouden uit een eerder gesprek. “Dank 

je wel, ” zeg ik, dat je daar aan gedacht hebt, terwijl je genoeg andere dingen aan je 

hoofd hebt.” Ik schenk koffie in en we nemen plaats in de huiskamer. Ze vertelt hoe 

het met haar gaat, of beter gezegd, hoe het niet gaat. Hoe wanhopig ze zich voelt 

onder de verbroken relatie met haar kind. Ze is er kapot van. Ondanks haar ervaring 

dat problemen en conflicten nu eenmaal in het leven voorkomen en dat zich na 

verloop van tijd altijd wel een oplossing aandient, is ze dieper dan ooit getroffen en 

bijzonder aangeslagen, moe en verdrietig. “Ik heb wel wat behoefte aan enige rust”, 

zegt ze met gevoel voor understatement. “Wel wat meer rust?” veronderstel ik. Ze 
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knikt bevestigend. “Heel erg veel meer rust!” zeg ik. Terwijl de tranen opwellen klinkt 

haar hartenkreet: “Ik zeg tegen God, neem me hier maar weg, ik wil dood!” 

Na enig nadenken en stilte vraag ik: “Is het verlangen zo groot Heleen?” Ze knikt 

opnieuw bevestigend. Ik zwijg even en vraag dan heel voorzichtig of er een verband is 

met haar bijna-dood ervaring. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. “Dat verlangen is 

zo ontzettend groot, dat is er altijd, dat gaat nooit meer weg. Daarom ben ik ook niet 

meer bang voor de dood,” zegt ze. We praten daar over door en ze vertelt opnieuw hoe 

dat gegaan was met die bijna-dood ervaring. Hoe mooi het was, en hoe in de war ze 

was toen ze bijkwam. Dat ze, toen ze voor het eerst buiten kwam, de wereld opnieuw 

moest leren ontdekken. “Alles was zo helder, de kleuren zo intens dat ik erdoor 

ontroerd raakte. Het leek wel een nieuwe wereld, alsof alles met een hemelse gloed 

was overgoten. Ook de mensen.” Ze geeft aan hoe eenzaam en geïsoleerd ze zich 
daarna gevoeld heeft, omdat ze wist hoe negatief de omgeving kon reageren. Ze was 

blij geweest toen ze een therapeut gevonden had, en later een predikant met wie ze er 
over had kunnen praten. “Als zij er niet waren geweest zou ik als een psychiatrische 

patiënt zijn beschouwd, die last had van hallucinaties en wanen.” Toch blijkt ze er 
daarna nog niet veel over gesproken te hebben. “Het was gewoon geen 

gespreksonderwerp,” zegt ze. Pas nu, na 20 jaar, wil ze zich daar niks meer van 
aantrekken. “Het is mijn ervaring, het zijn mijn gevoelens, ik beleef ze als reëel, en ik 

wil me niet meer schuilhouden.”  

Nu begint haar man pas echt te begrijpen wat de invloed van deze ervaring op haar 

leven is geweest. Ze vertelt dat ze niet alleen heimwee heeft naar God, maar ook 

intens verlangt naar een andere wereld. Eentje zonder ruzies, zonder oorlog, met meer 

eenheid en liefde en minder materialisme. Ik vraag haar op welke wijze dat meespeelt 

in de moeilijkheden met haar kind. Ze kijkt verrast en denkt na, denkt nog eens na, en 

zegt dan: “Nou, daar heb ik nog helemaal niet zo bij stil gestaan, dat dat invloed zou 

kunnen hebben. Het zou best wel eens kunnen, ja, nu we het er toch over hebben.” In 

het gesprek hierna vertelt ze over haar verdriet. Dat ze in de bijna-dood ervaring zo’n 

grote eenheid en verbondenheid heeft gevoeld, dat ze een breuk met anderen ervaart 

als een enorme schok, alsof ze daardoor iets van zichzelf kwijtraakt, alsof ze niet meer 

heel is. Ze vertelt ook over de schaamte die ze voelt. Dat ze liefdevol en zorgzaam 

heeft willen zijn, maar dat dit niet zo opgevat en begrepen is, dat ze zich hierin niet 
gezien voelt. “Ik heb het gevoel, dat ik het niet heb waargemaakt, en daar schaam ik 

me zo voor.” Ze ervaart ook schuld. Omdat ze zich verantwoordelijk weet, heeft ze 
het gevoel te hebben gefaald, dat ze te kort geschoten is. Diezelfde schuldgevoelens 

had ze ook ten opzichte van haar gezin, bij de terugkeer destijds in haar lichaam. Ze 
merkte dat ze dat niet leuk vond, of liever gezegd, verschrikkelijk. Ze trekt er een 

wanhopig gezicht bij en huilt opnieuw. “Jij wéét hoe het voelt”, zegt ze. Ze weet dat 
ik een bijna-dood ervaring heb meegemaakt. “Je hebt gelijk,” erken ik, “ ik voel het 

zelf nu ook weer. Het is heel moeilijk, Heleen. Veel mensen die teruggekeerd zijn, 

zullen dit herkennen. We moeten steeds opnieuw aarden.” Ze is blij met deze 

bevestiging. Ik vertel haar van de Stichting Merkawah, die een mogelijkheid biedt tot 

lotgenotencontact. Ze blijkt de stichting niet te kennen. Ik geef haar een nummer van 

het blad ‘Terugkeer’. Ze kijkt er even in en zegt dan: “Weet je, ik zou me er weer eens 

in moeten verdiepen, er is nu natuurlijk ook veel meer bekend, en het boek van Van 

Lommel is verschenen.” En vervolgens: “Ik geniet heus van het leven, echt waar, 

maar het went nooit helemaal…..nou ja, soms voel ik me wel verzoend…… als ik 

bezig ben in de tuin bijvoorbeeld.” Heleen heeft een prachtige tuin, waar ze veel tijd 

en energie aan geeft en vreugde aan beleeft. Een hof, waarin vele vogels kat-en-muis 

spelen met haar poezen. “Ja, ik weet het wel, zegt ze, “het is een aards paradijs, het is 
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nog geen nieuwe hemel en aarde, waarin de wolf en het lam samen weiden.” “Nee,” 

zeg ik, “inderdaad, dat moet allemaal nog komen.” Ineens schiet mij het verhaal te 

binnen van Jezus die met zijn leerlingen een prachtige ervaring heeft op een berg.
293

 

Ik vraag Heleen of ze het verhaal kent. “Vast wel,” zegt ze, “maar er gaat geen bel 

rinkelen, dus vertel maar.” Ik vertel haar het verhaal dat Jezus met drie leerlingen, 

Petrus, Johannes en Jacobus, de berg op gaat en dat ze daar iets meemaken wat bijna 

niet onder woorden is te brengen. Jezus verandert voor hun ogen in een lichtgestalte;  

ze zien Mozes en Elia; en ze horen uit een wolk de stem van God. Het is zo groots en 

indrukwekkend, dat ze er willen blijven. Maar nee, ze moeten terug, alle vier. De berg 

af, omlaag, naar beneden, het dal in. Daar waar mensen ruziemaken, waar een 

wanhopige vader is, en een kind dat, door demonen geteisterd, voor dood op de grond 

ligt. Heleen herkent het verhaal onmiddellijk en bevestigt: “Ja, zo is het….. ik weet 
het weer……. ‘hoe lang moet ik jullie nog verdragen’…….ja…..…door de dood 

heen.…tot de jongste dag.” 
(Tot zover dit gesprek) 

 
5.2.2 Analyse van de casus 

 
De casus kan geanalyseerd worden vanuit de bijna-dood ervaring als een religieuze 

ervaring die in fases verloopt: de beginsituatie, de transcendentie, de terugkeer en de 

doorwerkingsfase (zie hoofdstuk 4.4). In de analyse wordt gekeken of en hoe de 

communicatie over de bijna-dood ervaring in het gesprek een plaats krijgt. Heleens 

naam wordt met de letter H weergegeven en die van haar gesprekspartner met de letter  

G. 

 

Fase 1 De beginsituatie 

 

In de beginsituatie verkeert H in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het kan zijn dat 

een pastor in zo’n situatie is ingeschakeld. Uit de casus blijkt dit niet. In het geval dat 

een pastor wel betrokken is, is het goed om te weten dat er een kans is van 10-20% dat 

er een bijna-dood ervaring plaatsvindt. Bij kinderen ligt dit percentage veel hoger. In 

het algemeen geldt dat de kans dat het gebeurt hoger is naarmate men jonger is, en 
zich dichter bij de dood bevindt. 

 
Fase 2 De transcendentie 

 
H overkomt een bijna-dood ervaring blijkt uit de casus. Deze onttrekt zich aan de 

waarneming van anderen. Wat er gebeurt in de ervaring kan men slechts weten 
doordat de persoon hierover, achteraf, vertelt. Soms kan er sprake zijn van een 

empathische bijna-dood ervaring. Dan deelt degene die emotioneel nauw betrokken is 

bij de ander, en dat kan de pastor zijn, in de ervaring.
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 Ook kan het zijn dat de 

persoon niet bewusteloos is maar bij kennis is, of af en toe bij bewustzijn, en vertelt 

wat er gebeurt (zie 2.5 en 2.5.4). Over de inhoud vertelt H dat ze in de 

indrukwekkende ervaring, in het licht, de liefde van God heeft ervaren en de eenheid 

en de verbondenheid. Ze heeft de ervaring als zeer werkelijk beleefd. In de ervaring 

komt een barmhartiger godsbeeld naar voren dan haar als kind is aangereikt. 
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Fase 3 De terugkeer 

 

Dit is een paradoxale fase waarin men opnieuw moet aarden. Het is moeilijk afscheid 

te nemen van de situatie waarin geen pijn was, en men de onvoorwaardelijke liefde 

ervaart. Het is ook de fase waarin het eerste gesprek over de ervaring plaatsvindt, als 

de persoon dat tenminste wenst. Onderzoek wijst uit dat niet iedereen dat nodig vindt. 

Corbeau spreekt over 50%. In het verhaal van de heer Gerritse (inleiding hoofdstuk 1) 

wordt duidelijk dat de onuitsprekelijkheid van de ervaring en de moeite om de 

ervaring over te dragen hierin een rol speelt. H behoort tot die andere 50% die wel 

behoefte heeft om te vertellen en daartoe pogingen doet. In de casus heeft H in het 

ziekenhuis haar ervaring aan de behandelende arts verteld. Deze vertelt haar dat de 

ervaring maar een hallucinatie is. H doet er verder het zwijgen toe. Over de terugkeer 
vertelt H aan G dat ze deze verschrikkelijk heeft gevonden en zich daar schuldig over 

voelde ten opzichte van haar gezin. Ze was ook in de war en moest zich opnieuw 
oriënteren op het leven. 

 
Fase 4 De doorwerking 

 
In deze fase wordt de ervaring geaccepteerd (of verworpen), de gevolgen van de 

ervaring onder ogen gezien en geïntegreerd in de levensloop. Of dit goed verloopt is 

afhankelijk van verschillende factoren: de mate waarin er over de ervaring 

gecommuniceerd kan worden, de positieve of negatieve reactie van de omgeving, de 

wijze waarop de persoon omgaat met de ervaring en de reacties uit de omgeving, de 

mate waarin nieuw verworven inzicht verschilt van het vroegere. 

Uit de casus blijkt dat het eerste gesprek met de arts tot gevolg heeft dat er niet verder 

over de ervaring gecommuniceerd wordt. De reactie van de arts en de door H 

gevreesde negatieve reacties van de omgeving weerhouden haar. Ze is bang voor 

patiënt te worden versleten die aan hallucinaties en visioenen lijdt. Ze voelt zich 

eenzaam en geïsoleerd. Heleen trekt zich echter niet terug. Ze neemt het initiatief en 

zoekt een therapeut en later een predikant om over haar ervaring te kunnen praten. Zij 

gaan wel serieus op haar verhaal in. Dat helpt haar de ervaring te accepteren en de 

veranderingen te integreren in haar leven. Ze zegt van deze gesprekken dat deze 
voorkomen hebben dat zij als patiënt door het leven moest gaan. De ervaring zelf 

echter blijkt in het dagelijkse leven nog steeds geen gespreksonderwerp te zijn, 
ondanks het feit dat ze openhartig van aard is. Er is inmiddels 20 jaar verstreken en H 

heeft nu het besluit genomen zich niet langer meer schuil te willen houden. In de 
casus, in het gesprek met G komt de ervaring opnieuw ter sprake.  

Heleen is veranderd door de ervaring: ze is religieuzer geworden, haar godsbeeld is 
veranderd ten opzichte van het beeld van God uit haar jeugd. Ze is niet meer bang 

voor de dood en gelooft in een leven na dit leven. Ze weet dat God een bedoeling 

heeft met het leven, dat het leven zin heeft, en dat iedereen verantwoordelijkheid 

draagt. Ze geeft minder om materiële zaken. Ze wil liefdevol in het leven staan. 

Dit zijn positieve veranderingen, maar het betekent niet dat er geen problemen meer 

zijn. Ook bij H is dat het geval. Ze heeft een relatieprobleem. Dit is de aanleiding tot 

het gesprek met G.  

De begroeting is hartelijk, en het gesprek vindt plaats in een veilige en vertrouwde 

omgeving, de huiskamer. In het gesprek blijkt dat het niet goed gaat met H en dat ze 

zó lijdt onder het relatieprobleem dat ze God vraagt haar van de aarde weg te nemen. 

Het levensverhaal stokt. Haar bijna-dood ervaring blijkt daar mee te maken te hebben. 

Er is sprake van verlangen naar God, naar een andere wereld, naar de eens ervaren 
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liefde, eenheid en verbondenheid. Ze heeft het gevoel een deel van zichzelf kwijt te 

zijn. Ze komt anders over dan haar bedoeling is. Er is verdriet en er zijn schaamte- en 

schuldgevoelens.  

Een belangrijk probleem waar H mee worstelt is de kloof tussen de werkelijkheid en 

het ideaal, tussen gebrokenheid en heelheid. In het gesprek tussen H en G wordt dit 

probleem en de bijbehorende gevoelens in een bredere context geplaatst: dat van de 

lotgenoten en het verhaal van God en mensen. 

 

5.3 De hulpvraag en aanbevelingen voor hulpverlening 

 

5.3.1 De hulpvraag ‘Wat wil jij dat ik voor je doen zal?’ 
295

 

 
Vele bijna-dood ervaarders hebben net als H behoefte om over hun ervaring te 

vertellen en deze toe te vertrouwen aan belangrijke anderen en/of hulpverleners. Een 
eerste gesprek is essentieel voor de vervolggesprekken. Verloopt een eerste gesprek 

niet goed, dan is de kans groot dat de persoon lange tijd zwijgt (zoals in de casus het 
geval is na het eerste mislukte gesprek). De afwijzing maakt dat men minder durf 

heeft om alsnog over de ervaring te beginnen. Dit kan een negatieve inwerking op de 
gezondheid hebben en de integratie van de ervaring ernstig bemoeilijken.296 Het blijkt 

een opgaaf te zijn om iemand te vinden bij wie je veilig je verhaal kwijt kunt zonder 

belachelijk gemaakt te worden of verkeerd beoordeeld te worden. Uit het onderzoek 

van Corbeau wordt duidelijk welke de meest voorkomende problemen zijn waarvoor 

mensen hulp gezocht hebben: de in de ervaring ondervonden liefde wordt niet ervaren 

in aardse relaties; men heeft iemand nodig om over de ervaring te praten; men kan de 

betekenis van de ervaring niet goed onder woorden brengen en men weet geen raad 

met de verhoogde gevoeligheid en intuïtie. Van een hulpverlener verwachten mensen 

dat deze hen serieus neemt, hen accepteert, kennis heeft van de ervaring (door eigen 

ervaring en/of door studie) en dat de bijna-dood ervaring een plaats krijgt in de 

gesprekken. Dit geldt niet alleen voor het eerste gesprek, maar ook voor 

vervolggesprekken. Dit vraagt van de hulpverlener de nodige kennis, de juiste attitude 

en vaardigheden. 

 
5.3.2 Aanbevelingen voor hulpverlening 

 
In hoofdstuk 3 heb ik de aanbevelingen van onderzoekers en van de Stichting 

Merkawah en IANDS weergegeven. In de bijlage is de folder van de IANDS 
bijgevoegd. Samengevat komt het hier op neer: in geval van een ernstige situatie, of 

bij stervenservaringen moet men rekening houden met een bijna-dood ervaring. Bij 
een eerste gesprek, vlak na de terugkeer speelt communicatie een essentiële rol en is 

het van belang is dat een hulpverlener zich empathisch opstelt, belangstelling en 

openheid toont. Men kan de persoon helpen door persoonlijke vooroordelen opzij te 

zetten, zich accepterend op te stellen, en met open vragen de ander aan te moedigen 

uiting te geven aan de ervaring en de bijbehorende emoties. Daarnaast kan men door 

het geven van informatie de ander geruststellen. Het betrekken van de familie in de 

communicatie helpt de persoon en de sociale omgeving de ervaring te accepteren en 

een plaats te geven. Ook kan men mogelijkheden aangeven voor lotgenotencontact en 

literatuur over de ervaring. Het is van belang te weten dat mensen bij terugkeer in het 
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lichaam gedesoriënteerd kunnen zijn, in de war, en dat er sprake kan zijn van 

depressieve gevoelens als teleurstelling, verdriet of zelfs boosheid.  

In volgende gesprekken, in de doorwerkingsfase, de periode van transformatie en 

integratie blijven kennis, communicatie, attitude en vaardigheden van belang. Het is 

belangrijk bereid te blijven tot gesprek. Deze fase kan immers lang duren: 2 tot 8 jaar, 

en nog langer indien het eerste gesprek niet goed verloopt. Men kan de ander 

bevestigen en aanmoedigen de veranderingen te ontdekken, deze te aanvaarden en te 

integreren in de levensloop. Daarnaast kan de hulpverlener helpen om de ervaring te 

interpreteren. Een hulpverlener moet weten dat er problemen kunnen zijn met het 

integreren van de ervaring. Enerzijds heeft dat te maken met hoe de persoon zelf 

omgaat met de veranderingen, anderzijds speelt de reactie van de omgeving een 

belangrijke rol. Hulverleners kunnen de persoon helpen positieve copingstrategieën te 
ontwikkelen, en de omgeving mobiliseren. Tot de hulpverleners behoren naast artsen, 

verpleegkundigen, psychologen, psychiaters enz. ook pastores. 
 

5.3.3 De hulpvraag, aanbevelingen en de casus 
 

Kijken we vanuit de hulpvraag en de aanbevelingen naar de casus dan zien we dat er 
ten tijde van de bijna-dood ervaring van H niet voldoende kennis was. Voor H zelf is 

het een onverwachte en onbekende gebeurtenis en de arts neemt haar ervaring niet 

serieus en beoordeelt deze als een verder niet ter zake doende hallucinatie. Dit heeft 

het communicatieproces over de ervaring belemmerd.  

Over de juiste attitude en vaardigheden beschikte de arts evenmin, anders had hij H 

nog kunnen verwijzen naar mensen die haar verder konden helpen. Door gebrek aan 

begeleiding heeft H zich eenzaam en geïsoleerd gevoeld en was ze bang voor 

negatieve reacties uit haar omgeving. H beschikt echter over positieve 

copingstrategieën, want ze trekt zich niet terug maar gaat op zoek naar iemand die 

haar wel verder kan helpen. Ze vindt achtereenvolgens een therapeute en een 

predikant die over kennis, een goede attitude en vaardigheden beschikken. Zij helpen 

H over de ervaring te praten en geven haar de gelegenheid de ervaring te accepteren, 

de veranderingen onder ogen te zien, en deze te integreren in haar leven. Zij 

voorkomen dat H als patiënt door het leven moet. Toch ontbreekt er nog iets, want in 
het dagelijkse leven slaagt H er niet in om in gesprekken haar ervaring, indien dit zo 

uitkomt, ter tafel te brengen. “Het is gewoon geen gespreksonderwerp”, zegt ze. De 
hulpverleners hebben H niet gewezen op de mogelijkheid van lotgenotencontact via 

de Stichting Merkawah, en op het blad Terugkeer waaruit ze veel kennis en informatie 
had kunnen opdoen over de ervaring. In de gesprekken met G komt het wel weer tot 

communicatie over de ervaring, maar ook dan wordt in eerste instantie niet gewezen 
op Merkawah. Bijna-dood ervaarders gaven in het onderzoek van Corbeau aan dat zij 

de voorkeur geven aan een hulpverlener die zelf ook een ervaring heeft meegemaakt. 

Dat kan inderdaad een voordeel zijn in verband met kennis, erkenning en herkenning. 

Toch kan het ook risico inhouden: door de nabijheid en daardoor te weinig distantie 

kunnen soms dingen over het hoofd worden gezien of gedeelde symptomen niet 

herkend. In het laatste gesprek wordt het verzuim goedgemaakt en wijst G op de 

mogelijkheid tot lotgenotencontact en verdere informatie. 

Dat G kennis heeft van de ervaring blijkt uit de reactie op de H’s hartenkreet ‘ik wil 

dood’. G ziet hierin niet direct een wens of neiging tot het plegen van zelfmoord. 

Greyson wijst er in zijn artikel Clinical implications op dat men geneigd is te 

veronderstellen dat iemand die niet meer bang is voor de dood, meer risico loopt 

zelfmoord te plegen. Voor mensen met een bijna-dood ervaring blijkt dat risico echter 
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laag te zijn. Dit komt omdat zij in tegenstelling tot mensen die zelfmoord willen 

plegen, het leven zinvol vinden en meer zelfwaardering hebben.
297

 Dat wil niet zeggen 

dat zij zonder problemen zijn. Ook zij kunnen lijden onder depressieve gevoelens en 

worden geconfronteerd met moeilijkheden, conflicten, lijden enz. en dit maakt hen net 

als iedereen kwetsbaar. G vermoedt dat de bijna-dood ervaring van H een rol speelt en 

dat het hier eerder om gevoelens van heimwee en verlangen gaat dan om een 

doodswens. En gezien het actieve copinggedrag van H in het verleden vermoedt G dat 

het niet gaat om vluchtgedrag. Toch laat G de mogelijkheid nog open dat het wellicht 

toch om een doodwens gaat door in het midden te laten waar het verlangen naar 

uitgaat. Zij vraagt “Is het verlangen zo groot Heleen? H herhaalt haar wens niet, maar 

bevestigt het verlangen. Dan oppert G de mogelijke rol van de bijna-dood ervaring. 

Die relatie had H zelf nog niet gelegd, maar als deze totaal geen rol gespeeld zou 
hebben, zou ze niet zozeer verrast gereageerd hebben, maar zich onbegrepen hebben 

gevoeld. H vraagt om herkenning en erkenning en krijgt deze ook. Dat geldt tevens 
voor de gevoelens die een rol speelden bij de terugkeer. 

Door de veilige omgeving, de beschikbaarheid van G en de open en accepterende 
houding voelt H zich vrij genoeg om te praten over haar ervaring en de bijbehorende 

gevoelens. Ook over de gevoelens die een rol spelen bij de moeilijkheden in het hier-
en-nu. Deze moeilijkheden betreffen een relatieprobleem. Dit soort problemen komen 

veelvuldig voor bij mensen met een bijna-dood ervaring. Hieraan ten grondslag ligt 

dat de onvoorwaardelijke liefde, de ondervonden eenheid en verbondenheid in de 

bijna-dood ervaring niet kan worden ervaren in aardse relaties. Het leren omgaan met 

de beperkingen van een relatie is volgens Atwater een uitdaging, evenals het leren 

inzien dat men anders kan overkomen dan men bedoelt.298 

Uit de casus blijkt niet dat G dit heeft uitgewerkt met H. Wel wordt in het gesprek 

duidelijk dat het probleem draait om het kunnen verdragen van de kloof tussen de 

werkelijkheid en het ideaal, om het kunnen verzoenen van gebrokenheid en heelheid 

in relaties. In de casus wordt dit in een religieus kader gezet. Op dat moment komt het 

eigen perspectief van het pastoraat naar voren. 

 

5.4 Pastoraat 

 
5.4.1 Wat kan de pastor doen? 

 
In het pastoraat gaat het erom, zegt Heitink in navolging van Clebsch en Jaekle, dat in 

een situatie waarin hulp en /of begeleiding geboden is, de pastor de ander bijstaat in 
datgene wat die ander (vaak) onverwacht en toevallig overkomt en wat diepe emoties 

met zich meebrengt en leidt tot existentiële en religieuze vragen. Een belangrijke 
vraag is ‘hoe moet ik het hoofd bieden aan wat mij overkomt, en hoe ga ik er mee 

om?’ In vergelijking tot psychotherapie heeft pastorale zorg een extra dieptedimensie, 

die te maken heeft met religieuze ervaring en spiritualiteit.
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 Hieronder valt ook de 

bijna-dood ervaring, een religieuze ervaring die de mens onverwacht overkomt, in een 

situatie die (meestal) met leven en dood te maken heeft. Pastores kunnen net als 

andere hulpverleners goede begeleiders zijn indien zij voldoende kennis hebben van 

de bijna-dood ervaring, een juiste attitude hebben en over professionele vaardigheden 

beschikken; bovendien hebben zij een eigen theologische inbreng en deskundigheid. 
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Wat de kennis van de bijna-dood ervaring betreft kunnen begeleiders terecht bij de 

publicaties die in de afgelopen 30 jaar ter beschikking zijn gekomen. Die kennis is 

nog steeds in ontwikkeling, maar de boeken van Pim van Lommel, Phyllis Atwater, en 

de websites van Merkawah en IANDS bieden de mogelijkheid om zich te oriënteren. 

De aanbevolen attitude en vaardigheden zijn in hoofdstuk 3 en 5.3.2 aangegeven. 

Verder biedt het boek van prof. dr. G. Lang en prof. dr. H.T. van der Molen een goede 

basis voor algemene psychologische gespreksvaardigheden. Hun aanbevelingen 

komen grotendeels overeen met de gevraagde vaardigheden. Zij maken onderscheid 

tussen niet-selectieve, selectieve, regulerende en inhoudelijke vaardigheden.  

De niet-selectieve vaardigheden houden in dat de men zo luistert dat de ander wordt 

uitgenodigd om te vertellen en gestimuleerd om vérder te vertellen. Hieronder valt het 

verbaal volgen van de gesprekspartner en het geven van aanmoedigingen (verbaal of 
non-verbaal). De selectieve vaardigheden houden in dat men door bepaalde (open) 

vragen te stellen de ander tot reflectie en tot bewustwording brengt. Men kan zo de 
ander helpen tot de kern van het verhaal te komen. De regulerende vaardigheiden 

houden het bewaken van het proces in zodat de ander weet waar hij of zij aan toe is. 
De vierde categorie omvat de inhoudelijke vaardigheden. Deze gaan over het leggen 

van verbanden tussen delen van het verhaal en de aandacht voor wat niet verteld 
wordt. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan verschillende gespreksstijlen (de 

normatieve, inhoudelijke, enthousiasmerende en relationele) en gespreksstrategieën 

(korte gesprekken, een reeks van gesprekken, doorverwijzen, inschakelen van 

vrijwilligers).  

Het eigen pastorale perspectief en deskundigheid van pastores ten behoeve van de 

communicatie over de bijna-dood ervaring wil ik onderzoeken op basis van de 

pastorale modellen van Neil Pembroke en Ganzevoort & Visser. Pembroke met het 

oog op de pastoraal-psychologische attitude en Ganzevoort & Visser voor de 

pastoraal-hermeneutische vaardigheden. Bij Pembroke verwacht ik het eigene te 

vinden in de attitude van beschikbaarheid, de presentie. Bij Ganzevoort & Visser 

verwacht ik de metaforische, religieuze en hermeneutische vaardigheden te vinden die 

het mogelijk maken dat het levensverhaal van de mens en de daarin vervatte identiteit 

geplaatst kan worden binnen de christelijke verhaaltraditie. Bij beide auteurs verwacht 

ik dat zij bij de pastorale begeleiding uitgaan van de aanwezigheid en betrokkenheid 
van God bij de wereld en het leven van de mens en dat zij de religieuze ervaringen 

van mensen serieus nemen. 
 

5.4.2 Neil Pembroke, The Art of Listening
300

 
 

Pembroke is een Australische pastoraal-theoloog. In zijn boek The Art of Listening 
geeft hij veel aandacht aan de betekenis van een werkelijke ontmoeting tussen twee 

mensen. De titel van zijn boek geeft al aan dat het in het pastoraat niet alleen om 

kunde gaat maar ook om een kunst. Hij bedoelt daarmee dat het in het pastoraat in de 

eerste plaats aankomt op het beoefenen van de kunst van de presentie, een wijze van 

toegewijd aanwezig zijn, het ‘er-zijn-voor-de-ander’. Pembroke bouwt zijn visie op 

vanuit de therapeutische inzichten van Carl Rogers en de dialogische filosofen Gabriël 

Marcel en Martin Buber. Kernbegrippen in zijn praktijktheorie zijn ‘presentie’ 

uitgelegd als ‘beschikbaarheid’ (availability) en ‘bevestiging’ (confirmation), alsmede 

het begrip ‘schaamte’. Dit laatste, de schaamte, treedt op als er gebrek aan presentie is. 
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Het is een symptoom, een indicator, die aanwijst dat er iets mis is. Het is ook een 

corrigerende stimulans voor een werkelijk oprecht aanwezig zijn bij de ander. 

Beschikbaarheid legt Pembroke uit aan de hand de filosoof Gabriël Marcel, de 

counselor Gosnold Thorne, en het relationele en verbondsmatige denken in het Oude 

Testament. Beschikbaarheid betekent openheid, betrokkenheid, tederheid, 

barmhartigheid, empathie en plaatsbekleding.  

Bij het begrip bevestiging gaat Pembroke uit van de dialogische visie van Buber. 

Diens visie combineert hij met de inzichten van Fingarette en Hobson over de 

erkenning en integratie van de polariteiten in het Zelf, de ‘sub-zelven’, die uit angst 

ontkend worden. Hierbij spelen schuld, geweten, verantwoordelijkheid, respect en 

verzoening een belangrijke rol. Deze gevoelens zijn van belang om tot spirituele groei 

te komen.
301

 
Het bijzondere van Pembrokes benadering is de rol die ‘schaamte’ speelt. Dit gevoel 

van schaamte, dat bij beide gesprekspartners kan optreden, is een signaal dat er in 
ontmoeting iets niet goed gaat, en dat erom vraagt geheeld te worden. Schaamte is dan 

een teken dat de pastor niet tot een echte ontmoeting komt, dat er sprake is van 
gebroken heelheid.302 Er kan veel mis gaan. De pastor kan zijn vak te plichtmatig en te 

technisch uitoefenen, ontrouw zijn, kortom falen in ‘beschikbaarheid’. De pastor kan 
ook falen in ‘bevestiging’ door de ander niet serieus te nemen; de ander als een object 

te zien en hem of haar bij voorbaat al in een hokje te plaatsen; door te opdringerig en 

drammerig te zijn, en de persoon neerbuigend en zonder respect te bejegenen, 

belachelijk te maken.
303

 Dit schaamtegevoel moet niet worden weggemasseerd, zegt 

Pembroke, maar benoemd. Als in het pastorale contact tussen een pastor en iemand 

met een bijna-dood ervaring schaamte optreedt, dan is er geen sprake van echte 

aanwezigheid, betrokkenheid, beschikbaarheid en empathie. De gesprekspartners 

lopen dan het risico dat het gesprek op niets uitloopt, met alle gevolgen van dien.  

Bij oprechte presentie is die schaamte afwezig, en is er sprake van een gedeeld 

handelen. 

Vóór alle vaardigheden en technieken gaat het Pembroke om beschikbaarheid, het ‘er-

zijn-voor-de-ander’. Dit is de basis onder alle gesprekken.304 Het is je ontvankelijk 

maken en open stellen voor de ander, voor diens pijn, verdriet, verwarring, angst, 

vreugde en problemen. Het gaat ook om de bereidheid een betrokken relatie met de 
ander aan te gaan. Pembroke ziet dit niet als een kunde maar als een levenskunst, dat 

wil zeggen een talent, een geschenk, een genade die ontvangen wordt.
305

 Dat is 
vreselijk voor alle pastores die liever een houvast hebben aan een goed 

instrumentarium. Nee, zegt Pembroke, alles is uiteindelijk afhankelijk van Gods 
genade, van de Heilige Geest. Dat geeft iets subjectiefs aan de theorie van Pembroke, 

want wat nu als je dat talent niet hebt? Het mooie is dan weer dat je dat talent niet 
kunt ‘hebben’. Niemand ‘heeft’ het talent, het wordt geschonken. Wel kun je door de 

schaamte komen tot contemplatie, introspectie en overdenking en zo een beter 

zelfinzicht krijgen. 

Dit genade-aspect verleent aan de beide partners in het gesprek gelijkwaardigheid en 

intersubjectiviteit. De een heeft niet meer dan de ander. Beiden kunnen elkaar nabij 

zijn en elkaar vérder brengen. De gesprekspartners zijn beiden subject en kunnen 
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samen met de onzichtbare, maar aanwezige derde, de Eeuwige, elkaar helpen de 

levensloop doorgang te laten vinden.  

Naast de beschikbaarheid noemt Pembroke de bevestiging. Door dialoog, vertrouwen, 

wederzijdsheid en gevoelstaal komt de ander tot zichzelf als een aanvaard en geliefd 

persoon. Pembroke gaat echter nog iets vérder, want je aanvaard en geliefd weten is 

één, maar de mens is ook verantwoordelijk, zoals hij in aansluiting bij de ethiek van 

Buber en het Oude Testament zegt.
306

 Pembroke ziet het als een taak van de pastor 

door liefdevolle confrontatie de ander te helpen diens mogelijkheden in 

psychologisch, spiritueel en moreel opzicht te verwerkelijken. Een kanttekening die 

hij hierbij maakt betreft de invloed die de omgeving, de sociaal-economisch-politieke 

structuur heeft op het gedrag van de mens. Pembroke kan daar in zijn boek helaas niet 

verder op in gaan. Hij vestigt nog wel de aandacht op het feit dat een mens niet een 
geïsoleerd individu is, maar deel uitmaakt van een groter geheel, de gemeenschap van 

Christus, waarin verantwoordelijkheden gedeeld zijn.  
De waarde van de visie van Pembroke zit in drie dingen: het kerygmatisch aspect, het 

therapeutisch aspect en het hermeneutisch aspect. Het kerygmatisch aspect is de 
openheid voor het werk van de Gods Geest, de liefdevolle aanvaarding, en de ethische 

dimensie (barmhartigheid èn gerechtigheid). Het therapeutisch aspect zit in de 
psychologische dimensie: de compassie, de beschikbaarheid, de steun, de begeleiding. 

Het hermeneutische aspect zit hem in de aandacht voor de ervaring, de levenssituatie, 

de verbinding met het relationele verbondsmatige denken uit de Schrift. 

 

5.4.3 Aanknopingspunten bij de bijna-dood ervaring 

 

Volgens mij biedt Pembroke met zijn presentietheorie een goede basis voor  het 

pastorale gesprek met bijna-dood ervaarders. Hij heeft aandacht voor veel aspecten die 

mensen met een bijna-dood ervaring en de onderzoekers noemen: beschikbaarheid, de 

bereidheid een relatie aan te gaan en zich te laten raken, de gelijkwaardigheid in de 

relatie, de openheid, belangstelling, acceptatie, respect, empathie, bevestiging en 

aanmoediging. Het is een model dat uitnodigt tot vertrouwen, op elkaar en Gods 

aanwezigheid, zodat er een veilige ruimte is voor de persoon om zijn ervaring, zijn 

verhaal te vertellen. 
Het belang van een goed verlopend eerste gesprek tussen hulpverlener en een bijna-

dood ervaarder is eerder al aangegeven; voor de pastor is het dus zaak alert te zijn op 
schaamtegevoelens en deze te benoemen wanneer zij optreden. Bij zichzelf is dat wat 

makkelijker te herkennen dan bij de ander, maar als het gesprek stokt, dan kan dat 
gelegen zijn in schaamtegevoelens bij de ander. De pastor zal er naar moeten vragen 

indien de ander deze gevoelens niet zelf benoemt. 
Ik heb twee kritische opmerkingen ten aanzien van Pembroke. De eerste betreft de 

invloed van de sociale omgeving. Pembroke geeft toe dat deze van belang is, maar hij 

heeft dat verder niet uitgewerkt. De omgeving  speelt bij bijna-dood ervaarders echter 

wel een belangrijke rol. De houding in de omgeving en de cultuur ten opzichte van de 

bijna-dood ervaring heeft invloed op het communicatieve gedrag. Negatieve reacties 

verhinderen de communicatie, positieve  moedigen de persoon aan de ervaring ter  

sprake te brengen.                                                                                                                                                                                                           

De verschijning destijds van Moody’s boek Life after Life in 1975 en het verschenen 

boek van Pim van Lommels Eindeloos bewustzijn heeft velen de vrijmoedigheid 

gegeven over hun ervaring te praten. Of om opnieuw over hun ervaring na te denken. 
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Een voorbeeld hiervan is Rinus van Warven, journalist en theoloog. Hij heeft in 1981 

een bijna-dood ervaring meegemaakt. Pas in 1995, na een interview met Pim van 

Lommel werd hij zich echt bewust van zijn ervaring, en besefte hij dat hij er iets mee 

moest doen. Nu, in 2008, 27 jaar na de ervaring, zegt hij dat hij zich door het 

verschijnen van het boek van Van Lommel en de populariteit ervan, opnieuw bezig is 

gaan houden met zijn ervaring. En nog steeds voelt hij spanning als hij er over 

praat.
307

 Het is niet ondenkbaar dat Van Lommels boek ook Heleen heeft 

aangemoedigd haar ervaring niet meer te verbergen. In mijn eigen geval kan ik zeggen 

dat de huidige belangstelling voor de bijna-dood ervaring stimulerend gewerkt heeft 

om mijn scriptie eindelijk af te ronden. 

De tweede opmerking betreft Pembrokes gericht zijn op spirituele groei en het 

verwerkelijken van de menselijke potentie. De vraag is of hij genoeg oog heeft voor 
de gebrokenheid van het bestaan, de beperkingen en de imperfecties van de mens en 

de taaiheid van structuren. Dit laatste is prachtig verwoord door A.A. Milne in het 
boek Winnie de Poeh. De oude grijze ezel Iejoor bekijkt zichzelf op zijn verjaardag, 

als hij weer een jaar ouder is geworden, in het spiegelend oppervlak van de beek. 
“Aandoenlijk,”, zegt hij, “een ander woord weet ik er niet voor, aandoenlijk.” Dan 

keert hij zich om, loopt een eindje langs het water, sjokt er plas plas doorheen naar de 
overkant en loopt langzaam hetzelfde eindje terug, maar nu op de andere kant van de 

oever. Hij bekijkt zichzelf opnieuw in het water. “Dacht ik wel,” zegt hij, “aan deze 

kant zie ik er geen haar beter uit. Maar wie trekt zich er wat van aan? Niemand. 

Aandoenlijk. Een ander woord heb ik er niet voor.”
308

 Er zijn grenzen aan groei, aan 

spirituele groei, er zijn structurele grenzen waaraan men niet voorbij kan gaan. Men 

ontkomt er niet aan de beperkingen van de mens in de verschillende levensfases in 

ogenschouw te nemen. Het is niet zo dat het leven een ononderbroken opgaande lijn is 

tot verwerkelijking van alle potenties. Dat is ook de verzuchting van Prediker bij het 

naderen van de jaren waarin de vreugde afneemt.
309

 Juist in het contact met een bijna-

dood ervaarder, die zo intens verlangt naar de verwerkelijking van wat zou moeten 

zijn, wat in potentie mogelijk is, is het eerder nodig op het geduld, mededogen en 

verdraagzaamheid te wijzen dan op de ambitie. 

 

5.4.4 Pembroke en de casus 
 

Kijken we naar de presentie in de casus dan is duidelijk dat het eerste gesprek tussen 
H en de arts niet goed is verlopen. Er was misschien wel een luisterend oor, maar de 

openheid, betrokkenheid, tederheid, barmhartigheid, empathie, gelijkwaardigheid, 
respect en het zich verplaatsen in de ander is door H niet ervaren. Dat verhindert H 

verder om over haar ervaring te vertellen en ze doet er dan het zwijgen toe. 
De latere gesprekken met de therapeut en de predikant zijn wel goed verlopen. Daar 

heeft H vrijuit kunnen praten. Ook in het gesprek met G vertelt ze wat ze heeft ervaren 

en gevoeld. De schaamte is afwezig. Er is sprake van beschikbaarheid en 

betrokkenheid over en weer. Er is oprechte belangstelling en aandacht voor het 

verhaal, de biografie en de ervaring. H wordt serieus genomen, geaccepteerd en 

gezien. G geeft blijk van de presentie waarover Pembroke spreekt. Het biedt H de 

ruimte en de vrijheid om haar verlangen en haar pijn te benoemen. G wordt op haar 

beurt daarin aangesproken en geraakt. Ze houdt vertrouwen in H en in haar 

mogelijkheden. H schaamt zich er niet voor haar schaamte te benoemen. Het maakt 
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deel uit van haar pijn, het niet gezien zijn in haar bedoelingen. Dat is een schrijnend 

contrast met het gezien zijn in de bijna-dood ervaring. Haar gevoelens worden 

herkend en gedeeld; de eenzaamheid en de isolatie wordt doorbroken en er ontstaat 

verbondenheid. 

Dat de schaamte tussen de beide gesprekspartners ontbreekt is volgens Pembroke een 

teken dat er werkelijk sprake is van aanwezigheid, van een echte ontmoeting, waarbij 

ook de derde, de Eeuwige aanwezig en betrokken is. Dit is het genade aspect van de 

pastorale ontmoeting en het eigene van het pastoraat, de werking van de Heilige 

Geest. Het is de onontbeerlijke basis waarop het verloop van het gesprek rust. Er kan 

in gesprekken veel misgaan, maar als deze basis goed is, kan het gesprek een stootje 

lijden. H wordt in deze ontmoeting bevestigd maar ook aangemoedigd haar ervaring 

nog meer te integreren in haar leven. Er vindt heling plaats, ook al zijn de problemen 
niet opgelost. G wordt op haar beurt meegenomen in dezelfde beweging. Voor haar 

geldt hetzelfde als voor H: ook zij is gezien door de ander en de Ander. 
 

5.4.5 Ruard Ganzevoort & Jan Visser, Zorg voor het verhaal
310

 
 

Mijn keuze voor het pastorale model van Ganzevoort & Visser is gelegen in hun 
narratieve benadering, de theologische insteek en de aandacht voor de breedte en 

veelkleurigheid van pastorale zorg. 

De eigen aard van het pastoraat ligt volgens de pastoraal-theologen Ganzevoort & 

Visser in de verbinding van een focus op het verhaal van de mens en een gelijktijdige 

focus op het verhaal van God.
311

 Bij de auteurs krijgt dat vorm in een narratief-

hermeneutisch pastoraal model. In de theologische onderbouwing hiervan stellen 

Ganzevoort &Visser de vraag naar de verhouding tussen openbaring en ervaring.
 312

 

De discussie over die verhouding werd in de pastorale theologie opnieuw actueel met 

de opkomst van de pastorale counseling. Het thema dateert echter al vanaf het begin 

van de 19e eeuw. Friedrich Schleiermacher gaf in antwoord op het rationalisme van de 

Verlichting aan het geloof een fundering in de ervaring van de mens. In het begin van 

de 20e eeuw vond er een omslag in dat denken plaats door de verschrikkingen van de 

eerste wereldoorlog, en de dreiging van een tweede. Karl Barth is de 

vertegenwoordiger van deze verandering in visie. Hij wilde in tegenstelling tot 
Schleiermacher niet uit gaan van de mens en diens ervaring, maar legde de nadruk op 

de soevereiniteit van God, die zich geopenbaard heeft in de Schriften. Het is God die 
de mens zoekt en vindt, ongeacht wat de mens zelf aangeeft te voelen en te ervaren. 

Neemt men in het pastoraat echter het uitgangspunt uitsluitend in de openbaring, dan 
doet men geen recht aan wat mensen in het leven overkomt en aan ervaringen opdoen, 

stellen Ganzevoort & Visser. Neemt men het uitgangspunt enkel in de ervaring dan is 
het risico  aanwezig dat de religieuze traditie te kort gedaan wordt. Ganzevoort & 

Visser willen een middenweg bewandelen. Bij ervaring gaat het om een proces van 

ontdekkende omgang met de werkelijkheid: wetenschappelijk, technisch, economisch, 

sociaal, esthetisch en religieus. Samen vormen zij de integrale menselijke ervaring. Bij 

de religieuze ervaring gaat het daarbij niet om de ‘theoretische tegenwoordig stelling 

van een object (God) door een subject’, maar om de confrontatie met wat de mens te 

boven gaat - het transcendente - dat gewoonlijk aangeduid wordt met God. Zij raakt 

de hele mens: in hart, gevoelens, inzicht en gedrag. Als deze ervaring in relatie 
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gebracht wordt met de traditie dan kan de ervaring openbarend worden voor de 

toekomst van de persoon. Ganzevoort & Visser benadrukken dat niet voorbij gezien 

moet worden aan de ervaring van de mens. Het is van belang dat mensen kunnen 

spreken over hun ervaringen, en dat zij geholpen worden het hoofd te bieden aan wat 

hen overkomt. Hun ervaringen en hun verhalen doen er toe. Daartoe behoren ook hun 

ervaringen met God. Ganzevoort & Visser hebben aandacht voor de transcendentie in 

het verhaal. Met Van Ruler wijzen de auteurs er op dat de verbondenheid tussen God 

en mens gegeven is met de schepping. De relatie tussen God en mens is via de Heilige 

Geest gegeven.
313

 

De methoden die Ganzevoort & Visser bieden betreffen de gespreksvoering, het 

begrijpen van en reflecteren op het (levens)verhaal en het bieden van een theologisch 

perspectief.  
De methode voor psychologische gespreksvoering bouwt wat de algemene 

gespreksvaardigheden betreft voort op het al genoemde boek van Lang en Van der 
Molen. 

De kern van de methode van Ganzevoort & Visser is de zorg voor het verhaal in 
relatie tot het verhaal van God met mensen. Dit narratieve model wordt gedragen door 

de definitie van de narratieve gestalte: de verhaalachtige structuur, waarin een 
verteller vanuit het eigen perspectief het leven ervaart en verstaat en waarin hij/zij een 

rolverdeling aanbrengt, om zich daarmee te positioneren in relaties en zich te 

verantwoorden voor het publiek.
314

 Hiermee kan in de pastorale zorg recht gedaan 

worden aan het verhaal en er kan methodisch en theologisch mee gewerkt worden. De 

pastor praat in dialoog met de gesprekspartner over de beschikbare rollen in de relatie, 

over de aannemelijkheid van verschillende verhaalvarianten, over het gewenste 

einddoel en over de weg daarheen. Onder het narratieve model ligt als basis het model 

van de bijbelse gelijkenis die gekenmerkt wordt door een structuur waarin vier fases 

aanwezig zijn: herkenning, vervreemding, ontsluiting en antwoord.  Met deze fasering 

kan ook naar het levensverhaal van de mens gekeken worden, en een verbinding 

gelegd worden met verhalen uit de traditie.
315

 

Ganzevoort & Visser geven in hun boek aandacht aan veel voorkomende thema’s in 

pastorale gesprekken, zoals verlies, rouw, woede en geweld, schuld en schaamte, 

angst en verlangen, en hoe deze het hoofd geboden kunnen worden. Hierbij wordt de 
zoektocht naar hulpbronnen en strategieën ondernomen. Interne bronnen (optimisme, 

ervaring), maar ook externe (financiële, sociale, religieuze). De strategieën worden 
bekeken op doelmatigheid. Het kan gaan om actie, innerlijke verandering, informatie 

vergaren, herdefiniëring van de situatie, de rol van de religie en haar hulpbronnen. 
Ook voor situaties van crises bieden zij een model: het aanbieden van contact, het 

beperken van de crisis tot de kern, het aanbieden van een concreet plan en het 
ontwikkelen van doorgaande groei (doorwerking). 

 

5.4.6 Aanknopingspunten bij de bijna-dood ervaring 

 

Omdat Ganzevoort & Visser uitgaan van een hermeneutisch en pneumatologisch 

perspectief is voor hen de religieuze ervaring van belang. Omdat ook de bijna-dood 

ervaring een religieuze ervaring is kan hun benadering toegepast worden op de bijna-

dood ervaring.  
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Geen onderscheid 

De auteurs maken geen scherp onderscheid tussen pastoraat en geestelijke verzorging. 

Dat is voor mensen met een bijna-dood ervaring van belang. Zij kunnen immers zowel 

in het gemeentepastoraat als in de gezondheidszorg een beroep doen op de pastorale 

begeleiding.  

 

Meerstemmigheid 

De auteurs gaan uit van diversiteit, van religieuze veelkleurigheid en 

meestemmigheid. Diversiteit behoort tot het wezen van de joods-christelijke 

traditie.316 Hiervan is sprake bij mensen die een bijna-dood ervaring meemaken. Zij 

komen uit verschillende religieuze tradities, of hebben geen religieuze achtergrond. Ze 

kunnen allen een beroep doen op de ‘meerstemmige’ pastor als eerstelijnwerker. De 
zorg houdt daarbij theologische betekenis.317 Die maakt deel uit van het eigene van het 

pastoraat, en betreft inhoud, context, perspectief en methode.
318

 
 

Aansluiting bij de hulpvraag 

Ganzevoort & Visser bieden een methode die aansluit bij de gevraagde vaardigheden 

zoals deze verwoord zijn in hoofdstuk 3: verwijzen indien dit nodig is, de bijna-dood 
ervaring een plaats geven in het gesprek, oog te hebben voor de transcendentie in het 

verhaal en helpen de bijna-dood ervaring en de ervaringen die daaruit voortkomen in 

de doorwerkingsfase in een breder spiritueel of religieus kader te plaatsen. Hierbij 

hebben zij er ook oog voor dat niet iedereen even verbaal is ingesteld. Het bredere 

kader kan ook geboden worden in de vorm van meditatie, gebed, stilte, symbolen en 

rituelen. Ik zou er nog muziek en de dans aan toe kunnen voegen. 

 

Aansluiting bij thema’s 

De thema’s die Ganzevoort & Visser aansnijden zijn in de verhalen van mensen met 

een bijna-dood ervaring herkenbaar. Er kan sprake zijn van boosheid en woede (bij de 

terugkeer), van rouw (bij het afscheid moeten nemen van de in de ervaring ervaren 

liefde, verbondenheid, eenheid), van schaamte en schuld (vanwege het onrecht in de 

wereld, begaan of aangedaan). Er is sprake van verlangen naar God, verlangen naar 

een geheelde wereld.  
 

Het eigene van het pastoraat 

Het eigene van het pastoraat omvat volgens Ganzevoort & Visser vier velden: de 

inhoud, de context, het perspectief en de methode. 
 

Inhoud 

Er zijn onderwerpen die specifiek thuishoren bij de pastor, vanwege diens 

deskundigheid op dat gebied. Dit betreft uiteraard de geloofszaken (twijfel, lijden, 

verzoening enz.), maar ook die zaken die om een theologische deskundigheid vragen. 

In verband met de bijna-dood ervaring kan hierbij gedacht worden aan de vragen 

rondom de dood en het hiernamaals. De ervaringen vormen een uitnodiging aan de 

theologie om opnieuw na te denken over wat er na de dood komt.319 Dat binnen de 

systematische theologie nog niet gereflecteerd is op de vragen die voortkomen uit de 

bijna-dood ervaring doet niets af aan het appèl van mensen met een bijna-dood 
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ervaring op die theologische dimensie. In elke tijd staan de systematische theologie en 

de dogmatiek voor de uitdaging om voor de mensen van hun tijd vanuit de Schrift en 

de geschiedenis van de kerk antwoorden te vinden op vragen van leven en dood. De 

pastor als eerstelijnwerker is de eerste die de vragen van mensen kan opmerken en 

herkennen en doorgeven aan de wetenschap en omgekeerd de kennis die de 

theologische wetenschap biedt, kan vertalen naar de praktijk. 

 

Context 

De pastor is geen ‘losstaand’ individu, maar maakt deel uit van een religieuze 

gemeenschap, in een vast of in een losser verband. Dit kan van betekenis zijn voor de 

bijna-dood ervaarder. Diens verwerkingsproces is immers een kwestie van lange 

adem, van jaren. Een eerstelijnwerker in een ziekenhuis enz. kan de persoon dan voor 
verdere begeleiding verwijzen naar een pastor in de eigen woonomgeving. Het kan 

nog breder bekeken worden: de pastor maakt deel uit van de wereldwijde, 
oecumenische gemeenschap van gelovigen, die betrokken is op de relatie tussen God 

en mens. In dat geval kan de pastor ook verwijzen naar een imam, rabbijn, pandit enz. 
voor verdere begeleiding, afhankelijk van de religieuze context van de persoon. 

Omdat het pastoraat ingebed is in de gemeenschap biedt dit de mogelijkheid om het 
individuele karakter van de bijna-dood ervaring te overstijgen. Dat voorkomt dat door 

de vaak sceptische reacties van de omgeving de religieuze ervaring gedevalueerd 

wordt, haar betekenis verliest en de persoon een deel, een essentieel deel van zichzelf 

verliest. De inbedding van religieuze ervaringen in de gemeente helpt de individuele 

mens haar ervaring te integreren en vruchtbaar te maken voor de gemeenschap. Het 

zorgvuldig luisteren naar de verhalen van mensen biedt de gemeenschap de 

mogelijkheid te onderkennen waarin de traditie wellicht is vastgelopen, te eenzijdig 

geworden is, of waaraan ze voorbij gegaan is. In het verleden is dit vaker gebleken bij 

ervaringen van onrecht, armoede, discriminatie en seksueel misbruik. Al luisterend 

naar de verhalen van mensen met een bijna-dood ervaring zal de kennis en 

vertrouwdheid met betrekking tot de bijna-dood ervaring vergroot worden. 

 

Perspectief 

Er van uitgaande dat God werkelijk op het leven van de mensen is betrokken, is het 
doel van het pastoraat verbinding te leggen tussen het levensverhaal van de mens en 

het verhaal van God met de mens. In het pastoraat komt dit transcendente aspect van 
het leven aan bod. Dit is nu juist wat mensen met een bijna-dood ervaring nodig 

hebben. Zij hebben ervaren dat God iets met hun leven te maken heeft. Zij beleven 
hun ervaring niet als een hallucinatie of een als verschijnsel van een stervend brein, 

maar als een reëel ervaren ontmoeting met het transcendente, met de Liefde, het Licht, 
God. Hun leven is daardoor in de context komen te staan van een bedoeling van God 

met de wereld, en de eigen verantwoordelijkheid van de mens daarin. Dat de 

rationalistische westerse werkelijkheidsopvatting weinig ruimte laat voor religieuze 

ervaring of het handelen van God, is iets wat mensen met een bijna-dood ervaring 

remt in de communicatie de bijna-dood ervaring. God komt vrijwel niet ter sprake.
320

 

De religieuze traditie heeft de eeuwen door echter de hoop levend gehouden op de 

aanwezigheid van God in het bestaan, en op de komst van het Rijk Gods. Dit is het 

grote verhaal van God dat verbinding zoekt met het verhaal van de mens. De grote 

verhalen hebben in de samenleving aan waarde ingeboet, maar in de religieuze 

gemeenschap en bij mensen met een bijna-dood ervaring hebben zij hun waarde 
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behouden, mits er sprake kan zijn van meerduidigheid in de exegese. Ganzevoort & 

Visser wijzen er op dat die meerduidigheid van belang is bij pastorale zorg.
321

 Niet 

alleen binnen de christelijke traditie, maar ook oecumenisch gezien. De vraag naar de 

waarheid blijft hierbij natuurlijk wel bestaan. 

Wat de concrete inhoud van het verhaal over de bijna-dood ervaring en de 

verwoording betreft is er sprake van een gemengde ervaring: er zijn transcendente, 

mystieke elementen, maar ook aardse. Hierin spelen psychologische aspecten en 

cultureel-religieuze invloeden mee.322 Juist daarom is het verbinden van de ervaring 

met het perspectief van de religieuze traditie van belang om de ervaring te kunnen 

plaatsen en betekenis te geven, en de uitdagingen van het dagelijkse leven aan te 

kunnen. 

 
Methode 

Het methodisch werken van de pastor kan beschreven worden in vier stappen: 
registreren, analyseren, synthetiseren en symboliseren.323 Bij het registeren gaat het 

om de inhoud, toon en lichaamshouding van de gesprekspartner, maar ook om de 
eigen gevoelens en gedachten. Bij het analyseren gaat het om de interpretatie van het 

verhaal en de signalen aan de hand van vorige gesprekken, de biografie, inzichten 
vanuit de psychologie en de theologie. Bij het synthetiseren gaat het om de beslissing 

wat in deze situatie nodig is: verheldering, troost, bemoediging, uitleg of confrontatie 

enz. Het symboliseren houdt in dat de voorgaande stappen teruggebracht worden in de 

praktijk, om gestalte te geven aan wat nodig is, in taal, verhaal, gebaar, nabijheid, 

gebed enz. Bij elke interventie gebeurt dit min of meer intuïtief zeggen Ganzevoort & 

Visser, maar bij het aanleren van een pastorale attitude en bijbehorende vaardigheden 

hoort echter dat dit proces bewust wordt gemaakt.
324

 

Volgens Ganzevoort & Visser zijn er wat de methode betreft grote overeenkomsten 

met andere vormen van hulpverlening. Toch heeft het pastoraat geheel eigen 

elementen. De auteurs noemen de schatten van de traditie: het gebed, de rituelen, de 

Bijbel.
325

 Ik kan er aan toevoegen wat in het voorgaande is besproken: het vertrouwen 

op de aanwezigheid van Gods Geest in het gesprek (Pembroke). Het aanbieden van de 

traditie brengt ook religieuze taal mee die de bijna-dood ervaarder kan helpen de 

ervaring te verwoorden. De Bijbel biedt verhalen, gelijkenissen, poëzie, profetieën, 
levenswijsheid, humor, gebed, meditatie, woorden die wegen wijzen. Deze 

schatkamer moet men trouwens niet zien als een ‘hulpmiddel’, maar als een heilige 
ruimte waaraan de mens zich kan toevertrouwen. Binnen deze ruimte is de mens 

opgenomen in Gods wereld die verleden, heden en toekomst, hemel en aarde omvat. 
De traditie bezit de kracht om de individuele ervaring in een breder kader te plaatsen 

en de tegenstrijdigheden, de paradoxen van het leven met elkaar te verzoenen.  
 

5.4.7 Ganzevoort & Visser en de casus 

 

In de casus zijn thema’s herkenbaar die Ganzevoort & Visser noemen: verlangen, 

verlies, schaamte en schuld. In de casus is voornamelijk ingegaan op het verlangen. 

Dit heeft te maken met het feit dat hier sprake is van een crisissituatie die erom vraagt 

de kern van het probleem boven water te krijgen: het omgaan met de ervaring van de  
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kloof tussen werkelijkheid en ideaal en de gebrokenheid en heelheid. De gevoeligheid 

en de kwetsbaarheid hiervoor is door de bijna-dood ervaring versterkt aanwezig en 

blijkt in de casus uit het verlangen naar God, een geheelde wereld, en gemis van 

liefde, gekend zijn, verbondenheid en eenheid. 

Uit de biografie van H blijkt de religieuze opvoeding. Het biedt G de mogelijkheid 

daarbij aan te sluiten. Religie speelt een belangrijke rol speelt in het leven van H; ook 

is zij door haar bijna-dood ervaring religieuzer geworden. Vanuit het werkelijk present 

zijn (zie Pembroke en de casus) is een basis gelegd waarop het gesprek voortbouwt. 

Met behulp van de fasenstructuur van de gelijkenis, herkenning, vervreemding, 

ontsluiting en antwoord, kan naar de casus gekeken worden om tot een pastoraal-

theologische doordenking te komen. Er is vervreemding, door de breuk van H met een 

van haar kinderen, in het heden, in de werkelijkheid. Ze is daar kapot van, ze wil rust, 
ze wil dood. Er is sprake van stagnatie van het levensverhaal. Zij doet een beroep op 

G naar haar verhaal te luisteren en samen een weg hieruit te zoeken. Het is het streven 
van G het verhaal weer vlot te trekken, de levensloop doorgang te laten vinden, H te 

herinneren aan haar levenopdracht. Zij doet dit door H te wijzen op de toon van haar 
verhaal, waaruit zielsverlangen blijkt die terugverwijst naar haar in het verleden 

meegemaakte bijna-dood ervaring. Dat levert herkenning op. Herkenning van 
heimwee, verlangen, eenheid, gekend zijn enz. Door daar samen over te praten wordt 

ontdekt, ontsloten, wat de kern van het probleem is: de breuk tussen de dagelijkse 

werkelijkheid en de mogelijke werkelijkheid, het toekomstperspectief. H weet van dit 

wenkend perspectief (het Rijk Gods) vanuit haar opvoeding èn door eigen ervaring (de 

bijna-dood ervaring). Het antwoord ten slotte is gelegen in de ontdekking dat de mens 

leeft in een (nog) gebroken werkelijkheid. Deze vraagt om betrokkenheid en strijd, 

maar ook om geduld, mededogen en uithoudingsvermogen. Een werkelijkheid, die 

ondanks haar gebrokenheid de moeite waard is om van te genieten, zoals H reeds doet 

in haar ‘aardse paradijsje’. Het hele proces van vervreemding, herkenning, ontsluiting 

en antwoord in de casus is gerelateerd aan een verhaal uit de religieuze traditie, het 

verhaal van Jezus, Jacobus, Petrus en Johannes. Het is geen gelijkenis die door Jezus 

verteld wordt. Het verhaal van Jezus en zijn leerlingen is zelf een gelijkenis. Het 

begint voor H met herkenning: er is een bijzondere ervaring, in een bedreigende 

situatie (Jezus heeft net de eerste lijdensaankondiging gedaan), op een berg, met licht, 
en de aanwezigheid van God. Dit roept voor H herkenning op met de bijna-dood 

ervaring.
326

 De leerlingen hadden er hun tenten willen opslaan, maar ze moeten terug. 
Beneden aan de berg, in het dal, is het gekissebis aan de gang, de strijd, het lijden, de 

onmacht. Dit is het moment van vervreemding voor Jezus en de discipelen, de breuk 
tussen het ervarene en de werkelijkheid. Ook voor H was er een ervaring van 

vervreemding bij haar terugkeer in het lichaam. Zij moest de wereld opnieuw onder 
ogen zien, leren kennen. Daar ligt de glans van Gods licht overheen, maar maakt de 

schaduwen daardoor des te groter. Door het verbinden van het verhaal van H en het 

verhaal uit het evangelie vallen vervreemding en herkenning samen. In het verhaal 

van Jezus en zijn leerlingen die de dagelijkse strijd aan moeten gaan herkent zij de 

schaduwen en breuklijnen van het leven. Dit zorgt voor de ontsluiting: ondanks alle 

mogelijkheden, kansen, kennis, en zelfs de aanwezigheid van God in de wereld zijn er 

situaties van onmacht, conflicten, ziekte en dood. Er is licht èn schaduw. Het 

antwoord zit in dat ene zinnetje waarin de verzuchting klinkt ‘hoe lang moet ik jullie 

nog verdragen’. Het is de verzuchting van Jezus, het is die van H. Het is de klacht van 

alle mensen die lijden onder de wereld zoals deze is. Het is de verzuchting van God 
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zelf. Dit heft het isolement van H op, biedt haar een perspectief. Het verhaal van Jezus 

gaat immers ook door, het verhaal van God met de mens gaat door, door barensweeën 

en dood heen. Daarom is er ook reden om vreugdevol te zijn en van het leven te 

genieten. Wereld en mens zijn omvat door de liefdeswil, de belofte en het geduld van 

God. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 

Met dit opnieuw verworven perspectief is het verlangen en het gemis van H niet 

verdwenen, integendeel. Het verlangen blijft, blijkt zelfs een positieve kracht te zijn. 

Het geeft aan het leven doel en zin: zo heeft God het bedoeld, zo kan het. Maar het 

verlangen maakt de mens gevoelig en kwetsbaar voor de breuken in het leven, en het 

is moeilijk zich neer te leggen bij de wisselvalligheden van het bestaan, de grenzen 

van een relatie, de spanning tussen ideaal en werkelijkheid, gebrokenheid en heelheid,  

heil en onheil, het ‘reeds’ en ‘nog niet’. De problemen van H zijn niet opgelost, de 
breuk in de relatie met haar kind is er nog steeds, maar het gestokte levensverhaal is 

weer vlot getrokken. Zij heeft haar religieuze bedding teruggekregen. En meer dan 
dat: H is tegelijkertijd opnieuw herinnerd aan haar levensopdracht ‘de krijgsbanier tot 

in Gods handen te dragen’ en daarbij geduld te oefenen en het uit te houden. In een 
volgend gesprek kan nader bekeken worden, hoe ze het beste om zou kunnen gaan 

met het probleem van de relatie, welke copingstrategieën haar kunnen helpen de 
situatie het hoofd te bieden, wat een gemeenschap voor haar kan betekenen, en 

andersom. 

 

5.5 Samenvatting en conclusie hoofdstuk 5 

 

Pastores komen als eerstelijnwerkers in aanraking met mensen die een bijna-dood 

ervaring hebben meegemaakt. Zij kunnen voor hen veel betekenen. Zij kunnen 

mensen naar hun ervaring vragen, hen helpen bij de verwoording en de duiding, 

informatie geven en verwijzen. De ervaring kan als een religieuze ervaring gezien 

worden, maar het is aan de mensen zelf om dat ook zo te zien. In vervolggesprekken 

kunnen pastores door hun spiritualiteit en pastoraal-theologische deskundigheid een 

eigen inbreng hebben binnen de hulpverlening en mensen verder helpen. Zij kunnen 

mensen aanmoedigen over hun ervaring te communiceren, helpen bij de integratie van 

de ervaring in de levensloop en hen leren het hoofd te bieden aan de problemen die zij 
ondervinden. Bovendien kunnen zij doordat zij deel uitmaken van een religieuze 

gemeenschap en traditie de mensen helpen hun ervaring in een breder kader te 
plaatsen, zodat het isolement wordt opgeheven en de ervaring ook vruchtbaar wordt 

voor de gemeenschap. 
Pastores dienen te beschikken over kennis van de ervaring, een open, empathische 

attitude, en professionele psychologische en pastoraal-theologische vaardigheden. 
Voor kennis over de ervaring kunnen zij terecht bij de literatuur over de ervaring en 

de Stichting Merkawah en IANDS. Voor de professionalisering van hun attitude en 

vaardigheden kunnen zij met behulp van de pastorale modellen van Pembroke en 

Ganzevoort & Visser aansluiten bij de hulpvraag van mensen met een bijna-dood 

ervaring en de aanbevelingen van de onderzoekers. Zij kunnen te rade gaan bij 

Pembroke voor de juiste attitude, de kunst van de presentie. Dit is de basis waarop de 

pastorale hulpverlening rust en kan voortbouwen. Ganzevoort & Visser kan pastores 

helpen de hermeneutische vaardigheden te oefenen, vanwege hun aandacht voor het 

verhaal en de reflectie daarop. 

Pembroke leert de pastor de waarde van het present zijn, waardoor de ander zich 

veilig en aanvaard weet. De persoon kan zijn verhaal te vertellen, tot communicatie 

komen en tot een werkelijke ontmoeting. Pembroke wijst op de schaamte als indicator  
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om te toetsen of die ontmoeting werkelijk tot stand komt. Hij plaatst het gesprek in het 

perspectief van de genade van Gods aanwezigheid, de Heilige Geest. 

Het narratief-hermeneutische model van Ganzevoort & Visser biedt mogelijkheden 

aan pastores om mensen met een bijna-dood ervaring aan te moedigen over hun 

ervaring te blijven communiceren, er over na te denken en deze deel uit te laten maken 

van het levensverhaal en tevens van het verhaal van God en mensen. Door de dialoog 

tussen de religieuze ervaringen van mensen nu en die van de traditie kunnen woorden 

en voorbeelden gevonden worden om de ervaring betekenis te geven en in een breder 

kader te plaatsen. De methode van Ganzevoort & Visser biedt de pastor ook 

handvaten om bepaalde thema’s in het verhaal van de gesprekspartner te herkennen 

(verlies, boosheid, verlangen, heimwee, schaamte, schuld enz.) en op zoek te gaan 

naar hulpmiddelen (symbolen, rituelen, gebed, meditatie enz.) en actieve 
copingstrategieën om met deze gevoelens te leren omgaan. Dit helpt de bijna-dood 

ervaarder de ervaring, en de veranderingen die eruit voortkomen te integreren in de 
levensloop, en het hoofd te bieden aan problemen. Het hermeneutische model helpt 

niet alleen de bijna-dood ervaarder, maar biedt ook de religieuze gemeenschap de 
mogelijkheid kritisch naar zichzelf te kijken en de kennis te vergroten. 

Ganzevoort & Visser schenken aandacht aan de technische vaardigheden maar ook net 
als Pembroke aan de spiritualiteit van de pastor. Ze wijzen op de betrokkenheid van de 

pastor, diens vertrouwen op Gods bemoeienis, de aanwezigheid van de Heilige Geest, 

het vertrouwen in de mogelijkheden van de gesprekspartner. De auterus wijzen ook op 

het belang van de theologie, op de theologische ambachtelijkheid. In kennistheoretisch 

opzicht, maar vooral in hermeneutisch opzicht. Het verbinden van de existentie met de 

transcendentie, het bijeenhouden van de geschiedenis van de mens en de geschiedenis 

van God maakt dat er zicht blijft op de toekomst. Het vraagt om meerstemmigheid van 

de pastor, de bereidheid de eigen visie vanuit een ander perspectief te beschouwen en 

verschillen te verdragen. Zo kunnen zij recht te doen aan de ervaringen van mensen, 

hen helpen ‘op verhaal’ te komen, nieuwe openingen bieden als het verhaal ‘stokt’, 

hen herinneren aan de levensopdracht en hen aanmoedigen hun nieuwe inzichten 

vruchtbaar te maken voor anderen. De casus illustreert hoe in een gesprek de 

communicatie over de bijna-dood ervaring een plaats krijgt, hoe door het verbinden 

van het verhaal met een verhaal uit de religieuze traditie een vastgelopen levensloop 
weer vlot getrokken wordt en het zicht op de toekomst en de eigen 

verantwoordelijkheid en opdracht hier in, hersteld wordt. 
In dit hoofdstuk stond de vraag centraal of de pastorale modellen van Pembroke en 

Ganzevoort & Visser aanknopingspunten bieden voor het pastoraat aan mensen met 
een bijna-dood ervaring ten behoeve van de communicatie over de ervaring. Door de 

uiteenzetting van de praktijktheorieën van Pembroke en van Ganzevoort & Visser te 
combineren met de hulpvraag van de mensen met een bijna-dood ervaring alsmede de 

aanbevelingen, en deze te illustreren aan de hand van een casus meen ik dat die vraag 

met ja beantwoord kan worden.  
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Samenvatting, conclusie en aanbevelingen 

 

Het fenomeen bijna-dood ervaring is bekend geworden met het verschijnen van het 

boek Life after Life in 1975. In dit boek beschrijft de psychiater Raymond Moody de 

verhalen van mensen die in een kritieke situatie, op de grens van leven en dood, een 

intense, emotionele en indrukwekkende ervaring overkwam. In deze ervaring hadden 

mensen een ontmoeting met het transcendente, het goddelijke. Moody noemde deze 

ervaring een ‘near-death experience’, in het Nederlands werd dat ‘bijna-dood 

ervaring’. Moody ontdekte in de getuigenissen gemeenschappelijke elementen. 

Vanwege het affect, de transcendentie, de onuitsprekelijkheid, de onuitwisbare indruk 

en de duurzame transformatieve effecten van de ervaring, is het fenomeen sindsdien 

uitvoerig onderzocht en op vele verschillende manieren beschreven. De mensen zelf 
noemen hun ervaring over het algemeen een spirituele of religieuze ervaring. 

De onderzoeken hebben veel kennis opgeleverd. In het begin was men voornamelijk 
gericht op de inhoud van de ervaring. In de jaren daarna werd onderzoek gedaan naar 

de transformerende effecten van de ervaring. Ten slotte was er meer aandacht voor de 
wijze waarop mensen hun ervaring integreren in hun leven, welke problemen zij 

hierbij tegenkomen en hoe de hulpverlening kan helpen bij de integratie van de 
ervaring. Ook werd door wetenschappers gezocht naar een verklaring voor de 

ervaring. Die is er tot op heden niet. Niet voor het optreden van de ervaring en niet 

voor de verschijnselen en de effecten. Dat iemand ervaringen kan opdoen tijdens een 

periode van bewusteloosheid en zelfs van klinische dood, en zich de waarnemingen 

naderhand kan herinneren en vertellen blijft een raadsel. Hoe de ervaring verwoord en 

geduid wordt is van vele factoren afhankelijk. Persoonlijke, historische en culturele 

invloeden spelen een rol. Er is meer studie nodig om die verbanden te verhelderen. 

Duidelijk werd dat de integratie van de bijna-dood ervaring een langdurig proces is. 

Het kan 2 tot 8 jaar duren voor men de ervaring verwerkt heeft. Als men niet over de 

ervaring heeft kunnen spreken kan het wel 20 of zelfs 50 jaar duren. Dit geldt zeker 

voor kinderen die nog geen woordenschat hadden ten tijde van hun ervaring en lang 

hebben gezwegen. Een deel van de mensen kan de ervaring en de veranderingen die 

erdoor veroorzaakt worden zonder moeilijkheden inpassen in de levensloop. Anderen 

ondervinden problemen en geven aan dat zij hulp nodig hebben. Vanwege de 
onbekendheid met de ervaring en de onduidelijkheid over de interpretatie is de 

hulpverlening in het verleden niet erg succesvol gebleken. Dit heeft de onderzoekers 
er toe aangezet aanbevelingen voor hulpverleners te formuleren. Ook is uit onderzoek 

gebleken wat mensen zelf van hulpverleners verlangen.  
De hulpverlening kan alleen effectief zijn als hulpverleners kennis van de ervaring 

hebben, een open en empathische houding tonen en over de juiste vaardigheden 
beschikken. Deze houden in dat men het gedrag van de mensen goed moet kunnen 

inschatten om te voorkomen dat men mensen verkeerd diagnosticeert; dat men 

mensen aanmoedigt over hun ervaring en de gevolgen er van te spreken, dat in 

gesprekken de bijna-dood ervaring een plaats gegeven wordt, dat men mensen helpt 

de ervaring te duiden en eventuele moeilijkheden het hoofd te bieden; informatie geeft 

en indien nodig verwijst. 

Het belangrijkste probleem waarmee mensen worstelen is de communiceerbaarheid 

van de ervaring. Enerzijds is dat gelegen in de onverwoordbaarheid van de ervaring, 

of het gebrek hebben aan taal om daartoe een poging te wagen. Het heeft ook te 

maken met de vaak negatieve houding en reacties van de sociale omgeving. Dat kan 

gaan om de partner, familie, vrienden, collega’s, hulpverleners en de cultuur. De 

samenleving is dermate door het wetenschappelijk rationeel denken beïnvloed dat er 
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weinig ruimte is voor transcendente ervaringen en het ter sprake brengen van God. 

Ook in de religieuze gemeenschap is er gebrek aan kennis over de ervaring, 

onduidelijkheid over hoe de ervaring gezien kan worden en onervarenheid met de 

problematiek. Daardoor zijn er te weinig mogelijkheden voor mensen om hun 

ervaringen met anderen te delen en moeilijkheden het hoofd te bieden. 

De scriptie is een poging de vertrouwdheid met de ervaring en de communicatie over 

de ervaring te bevorderen door informatie te geven over de ervaring, hoe deze geduid 

kan worden en wat het belang is van het pastoraat. Het gaat over de geschiedenis van 

de bijna-dood ervaring, de inhoud van het fenomeen, de gevolgen ervan, het verloop 

van de integratie, de duiding en definiëring van de ervaring en hoe in het pastoraat de 

ervaring ter sprake kan worden gebracht. 

De geschiedenis van de ervaring is in hoofdstuk 1 beschreven. Deze geschiedenis 
blijkt eerder te beginnen dan 1975, want ook voor die tijd zijn er al verzamelingen 

aangelegd van ervaringen op de grens van leven en dood. Stervenservaringen of 
ervaringen in dreigend gevaar en in kritieke situaties. Deze blijken in grote mate 

overeen te komen met bijna-dood ervaringen en ondersteunen de uitkomsten van het 
latere onderzoek. 

De inhoud van de ervaring, uiteengezet in hoofdstuk 2, bevat transcendente en 
mystieke elementen. Uit de getuigenissen blijkt hoezeer mensen geraakt zijn door de 

onvoorwaardelijke liefde, vrede, rust, kennis, eenheid en verbondenheid die zij in de 

bijna-dood ervaring ondervonden hebben. Niet iedereen overkomt overigens een 

dergelijke ervaring. Van de bevolking blijkt ongeveer 5% een ervaring te hebben 

meegemaakt. Van de mensen die in een kritieke situatie verkeren krijgt 10 tot 20% 

een ervaring. Een klein deel hiervan heeft geen positieve maar een negatieve ervaring, 

of een ervaring waarin zowel positieve of negatieve elementen voorkomen. In plaats 

van vrede, rust, liefde en eenheid, ervaren zij angst en verlatenheid en ontmoeten zij 

vreemde verwilderde geesten. Een verklaring hiervoor is er niet, evenmin voor het feit 

dat maar een bepaald percentage van de mensen een ervaring meemaakt. Leeftijd, 

opleiding, geslacht, religie, status, opleiding, politieke voorkeur, cultuur en mentale 

gezondheid hebben er geen invloed op. De ervaring is universeel. Wel heeft de cultuur 

invloed op de verwoording en betekenisgeving. 

Mensen veranderen door hun ervaring ingrijpend en duurzaam. Deze veranderingen 
zijn in hoofdstuk 3 behandeld. De meest voorkomende zijn de vermindering van de 

angst voor de dood en de toename in geloof in een leven na dit leven. De religiositeit 
neemt toe, evenals de gevoeligheid voor het transcendente. Mensen krijgen andere 

overtuigingen, waarden en normen. Ze vinden het leven zinvol, zijn liefdevoller naar 
anderen toe, dragen meer zorg voor de natuur en zijn meer betrokken bij sociale 

onderwerpen. Men is minder materialistisch en hecht minder waarde aan bezit, status, 
carrière, en competitie. Velen veranderen daarom van baan en kiezen een beroep in de 

verzorgende of creatieve sector. Doordat het moeilijk is om over de ervaring te 

communiceren en omdat de persoonlijkheid verandert, kunnen er problemen in de 

relationele sfeer ontstaan. In huwelijken waarbij een van de partners een bijna-dood 

ervaring meemaakt is er een kans van 65% dat het huwelijk in een scheiding eindigt. 

Dit geeft het belang aan van de communicatie over de ervaring en het bevorderen van 

goede hulpverlening. Hierdoor kan men de ervaring beter integreren in de levensloop 

en problemen beter het hoofd bieden. Andere problemen hebben te maken met het 

moeite houden met de kloof tussen ideaal en werkelijkheid, met de gebrokenheid van 

de wereld, het niet in aardse relaties kunnen ervaren wat men aan liefde heeft 

ondervonden in de bijna-dood ervaring en het omgaan met de toegenomen intuïtieve 
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gevoelens. Een belangrijke factor in het integratieproces is de wijze waarop men 

omgaat met de negatieve houding van de omgeving.  

Veel mensen kunnen de bijna-dood ervaring probleemloos integreren in het leven. 

Anderen ondervinden wel moeilijkheden en zoeken hulp. Deze hulp is in veel 

gevallen niet toereikend genoeg door gebrek aan kennis, een goede attitude en de 

juiste vaardigheden. Tot de hulpverleners die benaderd worden behoren ook pastores. 

In de gemeente of in ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, verpleeghuizen, hospices 

enz. komen zij in aanraking met mensen die een bijna-dood ervaring hebben 

meegemaakt. Pastores hebben echter vaak weinig ondervinding met de ervaring en 

weten niet hoe zij deze moeten duiden en in het pastoraat ter sprake kunnen brengen. 

Vanwege het gratuite karakter van de ervaring (men kan deze niet organiseren), de 

transcendente en mystieke elementen en het transformerende effect (toename 
naastenliefde en religiositeit) kan de bijna-dood ervaring beschouwd worden als een 

religieuze ervaring. Dit heb ik in hoofdstuk 4 aannemelijk gemaakt. Dat betekent voor 
de bijna-doodervaarders en de hulpverleners dat zij de ervaring makkelijker kunnen 

herkennen, erkennen en duiden. Bovendien is er dan een religieus referentiekader 
waarbinnen de ervaring een plaats kan krijgen (indien men daar open voor staat). Dit 

kader biedt taal, woorden, symbolen, gebeden, rituelen, verhalen, liturgie en een 
gemeenschap enz. waardoor verbinding mogelijk wordt tussen het verhaal van de 

mens en het verhaal van God en mens.  

Hulpverleners en dus ook pastores dienen kennis te hebben van de ervaring, een 

attitude van empathie, openheid en acceptatie te tonen en over professionele 

vaardigheden te beschikken. Hiermee kan men de communicatie over de ervaring  

bevorderen en de mensen helpen om te gaan met hun problemen. Pastores hebben een 

eigen inbreng en deskundigheid. Met hun spiritualiteit en pastoraal-theologische 

kennis en vaardigheden hebben zij extra instrumenten om mensen met een bijna-dood 

ervaring bij de staan. Naast psychologische kennis hebben zij ook een theologisch 

ambacht. Dit maakt het voor hen mogelijk de existentiële en religieuze vragen van 

mensen te verhelderen en te duiden, en bij problemen het perspectief op de toekomst 

open te houden. De in hoofdstuk 5 uiteengezette presentietheorie van Pembroke en het 

narratief-hermeneutische pastorale model van Ganzevoort & Visser kunnen pastores 

helpen hun professionele attitude en vaardigheden te bevorderen. In het pastoraat 
kunnen zij de bijna-dood ervaring in het pastorale gesprek een plaats te geven en er 

vertrouwd mee raken. De casus van Heleen in hoofdstuk 5 is daarvan een voorbeeld. 
Door de bijna-dood ervaring zijn er theologische vragen gerezen waarop in de scriptie 

geen antwoord is gegeven. Deze liggen op het terrein van de systematische theologie, 
dogmatiek en ethiek. Tot nu toe zijn deze vragen niet systematisch onderzocht. Mijn 

hoop is echter dat de theologische wetenschap deze vragen oppakt. Elke tijd heeft zijn 
eigen vragen en theologen hebben altijd geprobeerd mensen in hun vragen bij te staan 

om de hoop op de toekomst, die een toekomst is met God, open te houden en mensen 

niet van de traditie te vervreemden. Het is belangrijk de dialoog tussen verleden en 

heden te blijven voeren. De verhalen van mensen met een bijna-dood ervaring roepen 

vragen op naar verhouding tussen lichaam en ziel/geest (dualisme),  de verhouding 

tussen leven na dit leven en de lichamelijke opstanding in het Rijk Gods, en de 

verhouding tussen Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid. Als gevolg van de 

kennis over de bijna-dood ervaring zijn er ook ethische vragen in het geding. Deze 

betreffen hulp bij zelfdoding, palliatieve sedatie, abortus en donorschap. 

Het verdient aanbeveling om in de opleidingen van predikanten, kerkelijk werkers en 

geestelijk verzorgers aandacht te geven aan de bijna-dood ervaring. Pastores kunnen 

dan in de praktijk beter toegerust met mensen met een bijna-dood ervaring in dialoog  
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treden. Hulp van pastores is gewenst en deze kan veel bijdragen aan de integratie van 

de ervaring in de levensloop, in de sociale omgeving, in de religieuze gemeenschap en 

in de samenleving. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 

 

Letter to health care providers 
 

Dear Health Care Team, 

 

The International Association for Near-Death Studies (IANDS) has been contacted on 

behalf of one of your patient who reported having had a near-death or similar 

experience (NDE). The ultimate purpose of this friendly letter is to enhance doctor-

patient rapport by providing you, the health care professional, with accurate scientific 

information about near-death phenomena. IANDS is a non-profit educational 

organization committed to scientific research on, dissemination of accurate 

information about, and personal support to persons experiencing or involved with, 

NDEs. 

A definition of the NDE is a lucid experience of perceived consciousness separate 
from the physical body, occurring at the time of actual or threatened imminent death. 

NDEs and NDE-like events have been reported across cultures and throughout 
recorded history under various names and belief traditions. These events first gained 

the serious attention of Western medical researchers following the 1975 publication of 
Life after Life by a respected American psychiatrist, Dr. Raymond Moody. His work 

delineated the common features of the experience and presented multiple case reports 
from 

persons who clearly were neither delusional nor psychiatrically impaired. His findings 

have been corroborated by numerous scientific studies over the past three decades, as 

reported by University of Virginia psychiatrist, Dr. Bruce Greyson (2000). A 1993 

Gallup Poll estimated that 12 to 15 million Americans had personally experienced an 

NDE. Two recent prospective studies published in Lancet (van Lommel et al., 2001) 

and Resuscitation (Parnia et al., 2001) have established an NDE incidence rate of 11-

18% of cardiac arrest survivors. NDEs have been documented to occur in children as 

well as adults (Morse, 1994). 

Consistent components of the NDE have been well documented (Greyson, 2000). 

These components include, but are not limited to, an out-of-body experience, travel 

through a tunnel or void, contact with familiar beings such as a deceased relative or a 

religious figure, a sense of profound peace and tranquility, distortions of time such as 

feelings of timelessness, presence in a non-earthly realm, a life review, and a choice or 
command to return to one’s body. Often, the pivotal emotion resulting in a prompt 

return is a compelling desire to care for other persons or to fulfill some responsibility 
in one’s life. 

Although most NDEs are pleasant, a small percentage are distressing, that is, 
dominated by feelings such as fear, isolation, or torment (Greyson & Bush, 1992). 

Both pleasant and distressing NDEs have potentially very constructive aftermaths in 

NDErs’ lives, especially if caregivers—health care professionals, family, and 

friends—respond constructively to the NDEr. 

Initially, NDErs may be excited to share their experiences; often, this sharing is with a 
nurse or other trusted member of the health care team. Unfortunately, research 

indicates that when these initial disclosures are met with responses that are 
discounting (“That’s nonsense! You couldn’t have seen Grandpa; he’s been dead for 
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years.”), are devaluing (“That’s nothing but your mind playing tricks on you while 

you were unconscious.”), or imply pathology (“Stop telling me such stories. That’s 

crazy.”), then the experiencer is likely to remain confused, isolated, and mute about 

what, typically, is the 

most profound experience of their life (Greyson, 1997). This outcome is harmful, 

because the NDE’s apparent potential to advance the NDEr’s psychospiritual 

development has been thwarted. 

 

If your patient had an NDE, your role in helping the patient integrate the experience 

into their subsequent life is crucial. One important step is to ask open-ended questions 

with an attitude of openness and curiosity. Some professionals may believe the NDE 

is just a phenomenon of brain chemistry in the process of cellular death. However, it is 
more helpful to a patient’s welfare for the professional to set aside personal beliefs 

and to accept that the patient is entitled to explore and learn from their own subjective 
experience. You can facilitate this constructive developmental process by refraining 

from telling the patient what you believe the experience means and, instead, 
encouraging your patient to process what the experience means to them. 

For more information, including a free downloadable brochure, “Caring for the Near-
Death Experiencer: Considerations for Caregivers,” please visit our website at 

www.iands.org. Alternatively, please feel free to contact our office with your 

questions or concerns. 

 

Sincerely, 

 

Janice Holden, EdD, LPC, LMFT, NCC, CST 

Professor of Counseling, University of North Texas 

President, IANDS 

 

Debbie James, MSN, RN, CCRN, CNS 

Critical Care Nurse Specialist, M.D. Anderson 

Board member, IANDS 

 
Jeffrey Long, MD 

Radiation Oncologist, Tacoma, WA 
Board member, IANDS 

 
Jason MacLurg, MD 

Psychiatrist, Seattle, WA 
Board member, IANDS 
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A caregiver refers to anyone in whom a near-death experiencer (NDEr) confides about 

their NDE. The first caregiver to whom most NDErs turn is a medical professional 

who is nearby within moments, hours, or days of the NDE. Other caregivers include 

family, friends, and anyone else to whom the NDEr discloses their experience. 

Usually, the first discussion of an NDE plays an important role in the course of the 

NDEr's integration process—a process that research327 has shown can take years. The 

following suggestions are offered to help caregivers provide NDErs with the chance to 

discuss the experience as soon as they are ready and to set out on a constructive course 

of integration. 

To be most helpful to NDErs, caregivers need accurate information, a helpful attitude, 

and specific skills 

 
Information: Research conclusions328 indicate that 

# As many as 5% of the adult U.S. population have had an NDE. 
# NDEs occur to people in a variety of situations, including actual clinical death 

 or situations involving medical procedure, severe illness, injury, accidents or 
 suicide attempt in which death is occurring, is imminent, or is possible, or in 

 which the person believes they are about to die or are dying. 
#  The content of most NDEs ranges from pleasant to blissful, including such 

 common elements as an out-of-body experience, movement through a tunnel 

 or void, encountering deceased loved ones and supernatural beings, and a life 

 review. 

# The content of some NDEs ranges from mildly to extremely distressing, 

 involving such content as feelings of guilt, remorse, fear, confusion, or 

 resistance; profound isolation; or, most rarely, hellish settings. 

# In the aftermath of a near-death situation, it is not currently known why many 

 people report no NDE, others report a pleasant NDE, and a much smaller 

 number report a distressing NDE. 

# Immediate reactions to NDEs can range from "no big deal" to intense 

 preoccupation. 

#  Long-term effects of NDEs typically involve mild to extreme changes in 

 personal beliefs, attitudes, values, goals, and sense of spirituality. 
 

Attitude: The most helpful caregiver fosters a safe psychological environment. In this 
environment, the NDEr can express and explore the NDE itself and his or her 

evolving response to it. The caregiver creates this environment through an attitude of 
# Openness to listen to as little or as much as the NDEr wants to disclose, 

# Acceptance of the NDEr's experience as their subjective reality, 
#  Interest in the NDE as a valid human experience, 

#  Inquiry into any meaning that the NDEr attributes to the experience, and 

#  Support for the NDEr's ongoing process of integration. 

Establishing and keeping this attitude often calls for the caregiver to put aside 

personal beliefs and values in order to honor and foster the NDEr’s development of 

his or her own beliefs and values. 
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Skills: The most helpful caregiver draws on a set of specific skills. These include: 

# Prior to any known situation in which an NDE might occur, such as a medical 

 procedure, the caregiver volunteers the reassurance that, "At any time around 

 your procedure, I’m interested to know anything you’re experiencing. You can 

 feel free to tell me anything you want to." 

#  After any situation in which an NDE might have occurred, the caregiver 

 volunteers the information that, “Sometimes when people have been through 

 [the situation the person has been through],  they describe unusual - or 

 sometimes even weird - memories or experiences. I wonder whether you have 

 a memory or had an experience like that.” 

 • If the person looks quizzical or uncertain, the caregiver reflects, “It looks like 

    you don't have any memory of anything unusual,” and then moves on to a 
    topic of relevance to the person. 

 • If the person responds with any level of recognition, the caregiver reflects, 
    “I’m interested to hear about anything you want to tell me from what you 

    remember.” 
#  If the person reports an unusual memory or experience, whether or not it seems 

 to be an NDE, the caregiver uses primarily two skills: 
 • Reflection: restating the emotions and content the person is describing (“So 

    you found yourself in a beautiful, intensely colored sort-of garden scene 

    where things seemed to be lit up from the inside”), and 

 • Open-ended questioning:  questions that cannot be answered by “yes” or 

    “no” and that encourage the person to go into more detail ("And what    

    happened next?" ).  

# When the person has described the actual experience as much as they seem to 

want to, the caregiver asks, " What does the experience mean to you?" or 

“What do you make of all that?” and reflects the person's answer.  

# The caregiver evaluates the person's level of need for further help. 

 • If the person seems satisfied to have discussed their experience to this extent, 

    the caregiver offers, “If you would like to talk more about this again., or if 

    you'd like information about others who’ve had experiences similar to yours, 

    let me know.” 
 • If the person wants more information, the caregiver refers them to the     

    IANDS website at http://www.iands.org  Resources there include social 
    support, such as contact information for the over 50 local Friends of IANDS 

    support groups that meet usually on a monthly basis, and IANDS’ message 
    board, as well as media support such as brief articles on various NDE-related 

    topics, an Introductory Biblography of Near-Death Experiences that lists 
    recommended readings, and a list of audiotapes of presentations from past 

    IANDS conferences that can be purchased. 

 • If the person seems distressed - preoccupied, emotionally upset, etc. - the 

    caregiver refers the person to a mental health professional who is equipped to 

    provide the person with more intensive and ongoing assistance. Caregivers 

    can contacts, or can refer the NDEr to, the Center for Psychological &     

    Spiritual Health (formerly the Spiritual Emergence Network) at  

    http://wwwcpsh.org or by phone at (415) 575-6299. NDErs who want    

    information about how to choose a psychotherapist can consult the    

    Experiencer’s Guide to Psychotherapy, available at 

     http://www-iands.org/therapist.html 
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For suggestions about appropriate mental health interventions, the interested reader 

can consult these resources: 

 

Greyson, B. (1996). "The near-death experience as transpersonal crisis. In B. W. 

 Scotton, A. Chinen, & J. R. Battista (Eds.), Textbook of transpersonal 

 psychiatry and psychology (pp. 302-315). New York: Basic Books. 

Greyson, B. (1997). The near-death experience as a locus of clinical attention, Journal 

 of Nervous and Mental Disease, 185, 327-334.  

Greyson, B., & Harris, B. (1987). Clinical approaches to the near-death experience. 

 Journal of  Near-Death Studies, 6, 41-52. 

Kason. Y. (2002). Farther shores: Exploring how near-death, kundalini and 

 experiences can transform ordinary lives. Toronto: HarperCollins 
 

A reprint of the last article is available for purchase from the IANDS office; see 
contact information on this brochure. 

 
The caregiver who would like to do in-depth reading on specific NDE.-related topics 

may contact the IANDS office to purchase the Near-Death Experiences Research 

Bibliography. This bibliography enables the user to generate a citations list of every 

Anabiosis and Journal of Near-Death Studies article published through 2001 that 

addressed a particular topic related to NDEs, and, if desired, purchase reprints of the 

listed citations from the IANDS office. Caregivers with other questions not answered 

in this brochure may also contact the IANDS office. 

 

If  you found this brochure helpful  and would like to help others have access to such 

information, you can support IANDS through 

-- ongoing membership,  

-- donations of money, and/or 

--    donations of your time and talents.  

Please use the contact information that appears on this brochure. 
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For More Information, write . . . 

IANDS  

2741 Campus Walk Avenue 

Building 5OO  

Durham, NC 277O5 

telephone . . . (919) 383-7940; 

or visit . . . our web site at  

www.iands.org 

 

 
Incorporated in Connecticut in 1981 as a 501 (c) (3) non-profit organization according 

to Internal Revenue Service regulations, the International Association for Near-Death 

Studies, Inc. (IANDS) mission is to respond to needs for information and support 

concerning near-death and similar experiences. IANDS’ goals are: 

 <>  To encourage thoughtful exploration of all facets of near- death and 

  similar experiences; 

 <>   To provide reliable information about such experiences to experiencers, 

  caregivers, researchers, and the public; 

 <>     To serve as a contact point and community for people with particular 

  interest in near-death and similar experiences. 

 

IANDS maintains no "party line" on the interpretation of near-death or similar 

experiences and is open to the presentation of varying responsible points of view. The 

Association is committed to scholarly investigation of the NDE and to providing 
accurate information based on those findings. 

 
IANDS publishes two quarterly periodical the scholarly Journal of Near-Death 

Studies and the newsletter Vital Signs, in addition to other informational materials. It 
sponsors a national conference in North America annually and other conferences 

occasionally. 



 

  



 

  

 


