THANATOPRAXIE: informatie voor nabestaanden
Sinds 1 januari 2010 is thanatopraxie toegestaan in Nederland.
Thanatopraxie is een tijdelijke, lichte balseming met als doel het lichaam van de overledene voor
ongeveer 10 dagen te conserveren.
Thanatopraxie herstelt het oorspronkelijke uiterlijk van de overledene grotendeels of geheel en
vervaagt zichtbare kenmerken van een eventuele ziekte. De overledene ziet er vrijwel zo uit als u
gewend was tijdens zijn of haar leven en voelt niet koud aan, omdat koeling niet meer nodig is.
Aanblik en aanraking zijn voor u als nabestaande daardoor minder confronterend. De herinnering
aan de overledene wordt niet overheerst door de verandering in uiterlijk die het overlijden normaal
met zich meebrengt.
De voordelen van Thanatopraxie zijn :
• Opbaren vanaf overlijden tot uitvaart kan thuis plaatsvinden zonder extra voorzieningen
omdat er geen koeling meer nodig is.
• De huid voelt natuurlijk, zacht en soepel aan.
• De overledene heeft een normale huidskleur; verkleuringen nemen af of verdwijnen zelfs
helemaal. Denk hierbij aan verkleuren als blauw/paarse vlekken en nagels of geelheid bij bv
een leveraandoening die na overlijden vaak prominent aanwezig zijn.
• Omdat het ontbindingsproces tijdelijk wordt vertraagd, is het besmettingsgevaar nihil en is er
geen geurvorming.
Bij thanatopraxie wordt een kleine opening in de lies of hals gemaakt, via een slagader wordt een
speciale vloeistof in de bloedbaan gebracht. Pas na ongeveer 10 dagen zal het natuurlijke
ontbindingsproces op gang komen.
Thanatopraxie kan ook na een donatie of obductie worden toegepast. De behandeling wordt
uitsluitend uitgevoerd door één van onze hiertoe opgeleide specialisten, duurt ongeveer tussen de 3
en de 5 uur en vind plaats in het mortuarium van het Erasmus MC. Aan deze behandeling zijn kosten
verbonden, en schriftelijke toestemming van de nabestaanden is vereist.
Vragen over thanatopraxie kunt u stellen aan uw uitvaartondernemer of het mortuarium van het
Erasmus MC, telefoonnummer 010-7033484.
Het tarief voor de thanatopraxie is terug te vinden op de internetsite:
http://www.erasmusmc.nl/47463/51016/mortuarium
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