Algemene informatie over THANATOPRAXIE
Thanatopraxie is een tijdelijke, lichte balseming met als doel het lichaam van de overledene tot
ongeveer 10 dagen te conserveren.
Thanatopraxie streeft ernaar om het oorspronkelijke uiterlijk van de overledene te herstellen. De
aanblik en aanraking zijn voor u als nabestaande hierdoor minder confronterend en de herinnering
aan de overledene wordt niet overheerst door de veranderingen in uiterlijk die het overlijden normaal
met zich meebrengt.
De voordelen van Thanatopraxie
●

Opbaren vanaf overlijden tot uitvaart kan thuis plaatsvinden zonder extra voorzieningen
omdat er geen koeling meer nodig is.

●

De overledene heeft een natuurlijke aanblik, is hygiënisch en aaibaar.

●

De overledene wordt niet “lijkbleek” en verkleuringen verdwijnen. Denk hierbij aan
blauw/paarse vlekken, paarse nagels en paarse oren.

●

Omdat het ontbindingsproces tijdelijk wordt vertraagd, is het besmettingsgevaar nihil en is er
geen geurvorming.

●

Thanatopraxie is zeer effectief bij het beschadigde lichaam, zoals bijvoorbeeld bij
verwondingen door een ongeval, door operatie of de gevolgen van een ziekte.

●

De behandeling kan onder voorwaarden thuis worden uitgevoerd; de overledene hoeft dan
het huis niet te verlaten.

Werkwijze
Via een kleine opening in de lies of hals wordt via een slagader een speciale vloeistof in de
bloedbaan gebracht. Tijdens deze behandeling wordt het lichaam zacht gemasseerd om de opname
van de stoffen in het weefsel te optimaliseren. Tot slot wordt via een kleine opening boven de navel
vocht afgevoerd uit de ingewanden en wordt een sterk conserverende vloeistof ingebracht. Na de
thanatopraxie behandeling wordt de overlede verder gewassen, verzorgd en gekleed.
De behandeling wordt uitsluitend uitgevoerd door hiertoe opgeleide specialisten en duurt ongeveer
rond de 2 tot 3 uren. Thanatopraxie kan ook na een donatie of obductie plaatsvinden. Thanatopraxie
kan ook bij kinderen en baby’s worden toegepast.
Meer informatie
Vragen over thanatopraxie kunt u stellen aan uw uitvaartondernemer of aan Dhr. Martin Beek van
MBalm (thanatopracteur) via telefoonnummer 040-8080046.

Meer informatie en artikelen kunt u lezen op www.mbalm.nl

