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Sommige onderzoekers geven aan dat meer dan 4% van de bevolking een bijna-doodervaring heeft 

gehad.  Voor België betekent dit meer dan 450.000 mensen, voor Nederland ongeveer 680.000 

personen.  Meer dan 20 miljoen mensen in Europa hebben een bijna-doodervaring gehad.

Volgens wetenschappelijke opgezette studie, onder leiding van de gerenommeerde Nederlandse 

cardioloog Pim van Lommel, herinneren zich één op de vijf mensen die een hartstilstand overleven 

zich een aantal gekende elementen van een BDE (The Lancet, 15 december 2001).

De implicaties en verder gevolgen van dergelijke ervaring zijn diepgaand, ingrijpend, intiem en in veel

gevallen, op korte zowel als op lange termijn, uitermate transformerend.

Bijna-doodervaarders hebben het nochtans bijna altijd moeilijk om over hun levensveranderende 

ervaring te praten.  In veel gevallen spreken ze jarenlang niet over de ervaring.  Niet noodzakelijk  

omdat ze denken dat ze zich dit niet verbeeld hebben.  Meestal omdat de negatieve houding van de 

sociale  en medische omgeving niet de ruimte biedt die nodig is om de gebeurtenis te verwerken.  

Zelden is er een luisterend en begrijpend oor.  Het verhaal wordt niet begrepen of er is geen 

interesse, of erger; het wordt weggeredeneerd of zelfs weggelachen.  Er is, begrijpelijk, angst voor 

ridiculisering.

Een videozoekopdracht op het internet over bijna-doodervaringen geeft meer dan 14.000 resultaten.

Inhoudelijk zijn de meeste teleurstellend, religieus éénzijdig, sensatiebelust  of ronduit onzinnig en 

nonsensicaal, waardoor de geloofwaardigheid van deze diepgaande ervaringen in vraag wordt 

gesteld. Videogetuigenissen werken nochtans.  Communicatie bestaat voor 93% uit beeld, geluid en 

lichaamstaal.  Beeld- of geluidsmateriaal zijn daarom het ideale medium om de emotionele impact 

van getuigenissen, zoals de BDE, op een serene en waarheidsgetrouwe wijze over te brengen.

De auteur van dit artikel heeft nooit zelf een BDE gehad, tenminste niet in dit leven.  Iemand moet 

echter geen BDE hebben gehad om de diepgaande effecten van dergelijke ervaring zich eigen te 

maken.  De ervaring zelf, maar vooral de ingrijpende gevolgen daarvan, hebben al tientallen jaren 

lang een bepalende invloed op mijn levensvisie.

Als videomaker wil ik dit heel graag in beeld of op geluidsband brengen.

Ik wil mensen die een BDE hebben gehad in alle oprechtheid uitnodigen hun zeer bijzondere 

getuigenissen te vertellen op video.  Het is de bedoeling deze ervaringen op een serene wijze en 

objectief in beeld te brengen.

De interviews kunnen op een door u gekozen tijdstip en plaats gebeuren.  U kan ook altijd besluiten 

een gemaakte afspraak af te zeggen of besluiten het gesprek niet vrij te geven voor publicatie op het 

internet.

Alhoewel de auteur beseft dat de meeste bijna-doodervaarders de grootste moeite hebben hun 

ervaring te verwoorden, ben ik er van overtuigd dat deze getuigenissen voor velen een hoopvol 

inzicht zullen geven op de oudste en diepmenselijke vragen over het leven na de dood.

Personen die bereid zijn hun ervaringen te delen, kunnen mij contacteren via email: 

videodocumenteu@gmail.com      of telefonisch op 0473 88 18 72 . Noël van Herreweghe


