Thanatopraxie
Lichte balseming

...een waardig afscheid
Ieder overlijden markeert een einde, maar ook een begin.
Met ruim anderhalve eeuw ervaring is Vredehof in Twente en Salland
autoriteit op het gebied van uitvaartverzorging. Het is onze ambitie om
iedereen een uniek en passend afscheid te bieden waar nabestaanden met een
goed gevoel op terug kunnen kijken. Wij werken vrijwel uitsluitend met eigen
mensen en middelen.
Thanatopraxie
In Nederland mogen alleen leden van het Koninklijk Huis na overlijden gebalsemd worden.
In uitzonderlijke gevallen is balseming ook toegestaan na toestemming van de minister van
Volksgezondheid.
Met ingang van 1 januari 2010 is het echter mogelijk om in Nederland een lichte vorm van
balseming toe te passen, thanatopraxie genaamd. Vredehof Uitvaartverzorging is landelijk
één van de weinige uitvaartondernemingen die zelf een gediplomeerd thanatopracteur in
dienst heeft.

Een waardig en persoonlijk afscheid
Direct na het overlijden starten er inwendig processen van afbraak, die gevolgen kunnen
hebben voor de toonbaarheid van de overledene. Soms is deze verandering zo ingrijpend
dat de overleden dierbare er heel anders uitziet. Thanatopraxie biedt uitkomst. Door een
relatief korte behandeling wordt dit veranderingsproces tijdelijk stil gezet. Thanatopraxie is
een tijdelijke conservering van het lichaam voor een periode van maximaal 10 dagen.
Thanatopraxie zorgt ervoor dat het lichaam van de overledene toonbaar blijft en er bijna
levensecht blijft uitzien. De huid krijgt een natuurlijke kleur en blauwe verkleuringen
verdwijnen grotendeels. Bovendien voelt de overledene ook niet meer zo koud aan.
Dit maakt een persoonlijk afscheid in de meeste gevallen gewoon mogelijk. Nabestaanden
kunnen waardig afscheid nemen van hun dierbare.
Omdat er geen koeling meer noodzakelijk is, kan de overledene bovendien eenvoudig thuis
worden opgebaard in een bed of kist. Een normale omgevingstemperatuur is voldoende,
waarbij zelfs warme zomerdagen veelal niet tot problemen zullen leiden.

Daarnaast is thanatopraxie zeer aan te bevelen in situaties waarbij het lichaam van de
overledene door het ziekteproces of door omgevingsfacturen in een slechte conditie is.
Ook wanneer er bijvoorbeeld familie uit het buitenland moet komen en de uitvaart niet snel
kan plaatsvinden is thanatopraxie een heel geschikte oplossing.

Vredehof en thanatopraxie
Vredehof Uitvaartverzorging kan een thanatopraxiebehandeling geheel uitvoeren met
eigen mensen en middelen. De behandeling gebeurt altijd in een daarvoor geschikte
ruimte, bij voorkeur in één van de uitvaartcentra van Vredehof of in het mortuarium van
het Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede, of het mortuarium van het ZGT te
Almelo. In overleg kan ook worden uitgeweken naar locaties elders, die aan de door ons
gestelde inrichtingseisen voldoen.
De thanatopracteur in dienst van Vredehof beschikt over de juiste kennis en kunde en
heeft de Gedragscode van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie ondertekend en is
daarmee opgenomen in het Register Erkende Thanatopracteurs.

Meer informatie
Meer informatie over thanatopraxie is te vinden op de website van het
Nederlands Instituut voor Thanatopraxie, www.nit-online.nl of op de website
van Vredehof Uitvaartverzorging: www.vredehof.nl

Thanatopraxie zorgt
ervoor dat nabestaanden op
een waardige manier
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