
condenadelaatstehartslagisdatnogniet
ergduidelijk, na eenkwartier is het goed
zichtbaar.’

De tweede vorm iswat artsen ‘de dood
via de bloedsomloop’ noemen: een pa-
tiënt ligt aan de beademing, besloten
wordt omdie te staken, het hart stopt en
na5minutenwordtdedoodvastgesteld.
Diewachttijd,die inNederlandalgebrui-
kelijk is,wordtnuookinEuropadenorm.

Beademing
Lange tijd stondbijhetvaststellenvande
doodhethart centraal.Maardeopkomst
vande transplantatiegeneeskundeheeft
de visie opdedooddrastisch veranderd,
zegtErwinKompanje,klinischethicusop
de intensive care van het Rotterdamse
ErasmusMC–enzelfszodanigdatdedood
eropnieuwvoorwerdgedefinieerd. Toen
indejarenvijftigdebeademingsmachine
werduitgevonden,kondenpatiëntenmet
ernstig hersenletsel opeens kunstmatig
blijven ademen. In diezelfde periode be-
gonnenartsenmetdeeerstetransplanta-
ties vanorganen.
Daarbij liepenzesteedstegenhetzelfde

probleemaan: tijd.Minutenwachtenna-
dat het hart van eendonor is gestopt, be-
tekende kwaliteitsverlies van hun orga-
nen.Depatiëntenmethersenletselboden
perspectief: omdat hun hart bleef klop-
pen, vormden ze uitstekende orgaando-
noren.Maarhoedatte legitimeren?Daar-
toe werd naast de hartdood een nieuwe

vormvande dood gedefinieerd: hersen-
dood.Dehersenenzijndanonherstelbaar
beschadigdmaar het lichaamgaat door
dankzijbeademing.
De procedures omhersendood vast te

stellenverschillenper land,maardiever-
schillenbetreffennietdekernvandezaak,
zegt Van Dijk. Over het fundament, de
vraag wanneer je hersendood bent, be-
staatgroteovereenstemmingendatdeel
van de procedure wordt overal op iden-
tiekewijze uitgevoerd, legt hij uit in het
LeidseLUMC.
Voorhetvaststellenvanhersendoodbe-

staat ook in Nederland een wettelijke
richtlijn,diedeartsenopdeintensivecare
nalopen. Neuroloog VanDijk krijgt er in
zijnziekenhuiseenpaarkeerperjaarmee
temaken. Voor het hersenletselmoet al-
lereerst een duidelijke oorzaak bestaan:
eenbloedinginhethoofdbijvoorbeeld,of
een ongeval, waardoor zo’n zwelling in
het hoofd onstaat dat alles er kapot gaat.
Vervolgensmoetenallereflexenindeher-
senstamzijnuitgevallen.
Dat onderzoek gebeurt overalmet de-

zelfde testen. Artsen schijnen bijvoor-
beeldlichtindeogen,rakenmeteenwatje
het hoornvlies aanof spuiten ijswater in
het oor. Of iemand nog zelfstandig kan
ademhalen (de meest wezenlijke reflex
die in de hersenstam wordt geregeld)
wordt gecontroleerd door de beade-
mingsmachinekortetijd lostekoppelen.
Van valkuilen mag tot slot geen sprake

zijn: onderkoeling of vergiftiging geven
somsdeelsdezelfdeverschijnselen.
Dat het nooit meer goed komt als de

hersenstam is uitgevallen, daarover zijn
artsenhetwereldwijdeens,zegtdeLeidse
hoogleraar medische ethiek Dick Eng-
berts. ‘Hetverschil zithemindebehoefte
eventueletwijfeloverdedooddekopinte
drukken.Diebehoeftelooptkennelijkper
land uiteen.’ Daardoor worden in som-
mige landenvoorhetvaststellenvanher-
sendoodmeer artsen ingeroepenof wor-
denextratestenaanhetonderzoektoege-
voegd. Die legitimatie heeft helemaal
nietsmet de dode zelf temaken, legt hij
uit,maarallesmetde levendediewacht.
‘Vanaf het begin heeft het begrip her-

sendood tendienste gestaan van een an-
der belang’, aldus Kompanje. Een geval
van‘morelefictie’, vindthij. ‘Weverklaren
hersendodemensen dood omdat we de
organenkunnen transplanteren. Dat ho-
gere doel is zeer begrijpelijk, maar als
transplantatie-artsen geen organen van
hersendode patiëntenmeer nodig heb-
ben, stoppenwe onmiddellijk ommen-
senhersendood te verklaren. Dan stellen
we,netalsvroeger,bijhendedoodvastna-
dathunhart isgestopt.’
Kompanje geeft het voorbeeld van een

18-jarige jongen en een 90-jarige vrouw,
beidenmeternstighersenletsel.Bijdejon-
gendoenartsenuitvoerigonderzoekom
te kijken of ze de hersendood kunnen
vaststellen – omdat hij een geschikte do-
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Levendbegraven
In de 18de eeuw ontstond grote angst om
levend te worden begraven. Dat leidde tot

de komst vanmortuaria met wachtkamers en
de bouw van (gepatenteerde) doodskistenmet

alarmsysteem en luchttoevoer.

Bron: J.A. Meier: Apparat zur Entdeckung des
Scheintodes imGrabe. Berlijn, 1843.

Wanneer ben je dood?Die vraag
heeft duizenden jaren tot onzeker-
heid en fouten geleid. Dat een stof-
felijk overschot gaat ontbinden, was
al in deOudheid bekend,maar hoe
de dood eruitzag in de eerste uren na
het intredenwas lang onduidelijk.
Voorzichtigheidwas het devies. Om
twijfel uit te sluiten sneden deGrie-
ken en Romeinen voorafgaand aan
de crematie een vinger af. Of ze
stopten overledenen in een heet
bad. Ook declameerden ze tijdens
de begrafenis hun naam, om ze even-
tueel tot leven tewekken.

In deMiddeleeuwenwerd duide-
lijk dat een dode koud, bleek en stijf
wordt. Een spiegel en een veer bo-
den uitkomst: besloeg de spiegel en
bewoog de veer danwas de dood
nog niet gekomen. Maar artsen ver-
gisten zich nogal eens. Dat af en toe
mensen opstonden uit de doodwerd
steevast aan eenwonder toege-
schreven.

Een 17de-eeuwse arts beschreef
voor het eerst de functie van het hart
als pomp. Vandaar hetwoeste idee
ombij twijfel een lange naald in het
hart te stekenmet een vlag in top: als

het hart nog klopte, zou de vlag gaan
wapperen.
In de 18de eeuwwerden honder-

den gevallen gedocumenteerd van
mensen die ten onrechte doodwaren
verklaard. Om zeker teweten dat
een dode doodwas, werden elektri-
sche shocks toegediend, sterk prik-
kelende stoffen in de neus gespoten,
lichaamsdelen verbrand of van vel
ontdaan, en naalden in de palm van
handen en voeten gestoken.
Met de uitvinding van de stetho-

scoop, in 1816, hadden artsen voor
het eerst een technisch hulpmiddel
in handen omde dood vast te stellen.
Er kwamen ermeer: de lichaamstem-
peratuur konworden gemeten en
met een oogspiegel kon het netvlies
worden geïnspecteerd. Ruim hon-
derd jaar later volgde een tweede
technologische revolutie: de komst
van de beademingsmachinemaakte
hetmogelijk ommensen in leven te
houden. In 1952 lanceerden Franse
artsen de term coma dépassé: erger
dan comamaar niet dood. Het leidde
in1968 tot regels voor het vaststellen
van hersendood, opgesteld door
Harvard-deskundigen.

SPIEGEL EN VEER EN ANDERE OUDE
HULPMIDDELEN OM DE DOOD TE CONSTATEREN

noris.Bijdeoudevrouwisdatnietaande
ordeenstoppenzedebeademingzonder
aldieprocedures,omdathetommedisch
zinlooshandelengaat.

Onomkeerbaar
Heeft dehersendooddedeurnaarmisdi-
agnoses open gezet, zoals buitenlandse
anesthesiologenvrezen?Zijnwe terug in
het verleden, toen veer en spiegel niet al-
tijddegrens tussen levenendoodwisten
temarkeren? Engberts kent de onjuiste
krantenkoppenoverdebejaardedie ‘ont-
waakte uit dehersendood’. Eenonmoge-
lijkheid, legt hij uit. ‘Hersendood impli-
ceertonomkeerbaarheid.Debejaardeuit
de krantenkopbleek zelf te kunnen ade-
menenkandusnooithersendoodzijnge-
weest. De boodschap van de artsen was
kennelijknietgoedbegrepen.’

Nederlandse artsen gaan uit van de
zwaarstedefinitie:hersendoodisdedood
van de complete hersenen. Daarom on-
derzoeken artsenhier niet alleendeher-
senstammaar ook de hersenschors. Dat
gebeurtmet een EEG, eenhersenfilmpje.
Volledige hersendood suggereert dat er
geenenkelehersenactiviteitmeer is. Vak-
bladenhebbengevallengepubliceerdvan
patiënten die hersendood waren
verklaardmaarlatertochenigehersenac-
tiviteitblekentehebben.Bijsommigeher-
sendodepatiënten functioneert bijvoor-
beeld dehypothalamusnog. Dat hersen-
gebied, ter grootte van een amandel,

regelt naast de temperatuur endebiolo-
gische klok ook de afscheiding van hor-
monen.Ben je, vragencritici zichwereld-
wijd af, wel volledig hersendood als een
deel vandehersenennog functioneert?

‘Jekuntonmogelijkvaststellendatelke
hersencel dood is’, zegt Van Dijk. ‘Als de
hersenstamkapotis,komthetnooitmeer
goed.’ Het kan theoretisch zijn dat er el-
ders indehersenennogeenspoorvanac-
tiviteit is, zegt hij,maar de belangrijkste
vraagdiemoetwordenbeantwoord is: Is
hier nog iemand? En daar geeft het EEG
antwoordop. Indehersenschorszittende
hersenfunctiesdiebepalendzijnvoorwie
je bent, en voor het feit dat je überhaupt
iemandbent, legt hij uit. Als ookdie zijn
uitgevallen,watblijft erdannogover?

Dooraldiewaarborgenenaanvullende
onderzoekenduurt de procedure inNe-
derlandbehoorlijk lang.VanDijkzegtdat
hij af en toe dehersendoodnietwil vast-
stellenomdathijophetEEGtochnogeen
minimale prikkel ziet. De patiënt is dan
niet hersendood volgensde letter vande
wet – daarin gaat het immers omdehele
hersenen. Voor depatiënt zelf maakt dat
nietuit:dehersenstamdoethetnietmeer.
Die zorgvuldigheid is nodig, zegtme-

disch-ethicus Engberts. ‘Als je mensen
vooraf laat verklarendathunorganen la-
ter eventueelmogenwordengebruikt, is
hetbelangrijkomheelgoedvastteleggen
dat ze zeker niet te vroeg dood worden
verklaard.’

eeuwig grensgeval


