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WAT IS BIO SAC 200?
Bio Sac 200 is een niet-invasieve conserveringstechniek om lichamen
van overledenen in goede staat te houden en de ontwikkeling van
geuren tegen te gaan vanaf het moment dat de dood is geconstateerd
door de arts.

100%
100%
NATUURLIJK

ECOLOGISCH
BEWAREN

NIET INVASIEVE
METHODE

GEEN NARE
GEUREN

De techniek houdt in dat er, afhankelijk van hoe lang de ontbinding
moet worden uitgesteld, twee of meer zakjes direct op de droge huid
van het lichaam van de overledene worden gelegd.
De zakjes wegen elk 200 gram en zijn gevuld met actieve koolstof en
natuurlijke klei, geïmpregneerd met kaliumpermanganaat.

HOE WERKT BIO SAC 200?
Bio Sac 200 absorbeert de door het lichaam van de overledene
uitgestoten gassen en vluchtige organische stoffen (VOS) waarin
bacteriën die verantwoordelijk zijn voor het ontbindingsproces dat
de cellen vernietigt, zich kunnen ontwikkelen. Bio Sac 200 vertraagt
dit proces en is zodoende een effectief middel om het lichaam van de
overledene langer te conserveren.
Actieve koolstof is een verbinding die specifiek geuren en vocht uit het
lichaam van de overledene absorbeert wanneer het lichaam zodanig
van vocht is verzadigd dat dit naar buiten treedt.
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Ook de werking van de geïmpregneerde klei berust op de absorptie van
gassen, geuren en VOS.
Door de werking van Bio Sac 200 kan het lichaam van de overledene,
afhankelijk van het aantal zakjes dat bij de toepassing van
deze techniek wordt gebruikt, gemiddeld 5 dagen lang worden
geconserveerd.

STOFFEN WORDEN OPGENOMEN IN DE ZAKJES

DE BIO SAC 200 IS 100% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
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BIO SAC 200 IN DE PRAKTIJK
De zakjes worden, ongeacht het aantal dat wordt gebruikt, direct op de
droge huid van het lichaam van de overledene gelegd.
Het zakje is voorzien van een zelfklevende sticker, dat wordt verwijderd,
waarna het zakje direct op de droge huid van het lichaam van de
overledene wordt bevestigd. Over de zakjes komt de kleding of een
lijkwade.
Incontinentiemateriaal NIET in contact brengen met de zakjes op de
blote droge huid. Dus niet onder of over de BIO SAC 200 zakjes heen
plaatsen. Gebruik bij voorkeur een incontinentie inlegger.
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Aantal te
gebruiken
zakjes indien
geen van deze
omstandigheden
van toepassing
zijn op het
lichaam van de
overledene

Aantal te
gebruiken
zakjes indien
één van deze
omstandigheden
van toepassing
is op het
lichaam van de
overledene

Aantal te
gebruiken zakjes
indien twee of
meer van deze
omstandigheden
van toepassing
zijn op het
lichaam van de
overledene

Zwaarlijvigheid: 95 kilo of meer

2

3

4

Overledenen met grootschalig
letsel en ernstige verminking

2

3

4

Dood door bloedvergiftiging

2

3

4

Dood door verdrinking

2

3

4

Dood na een lange doodstrijd

2

3

4

Dood door verstikking

2

3

4

Foetussen van meer dan 500
gram

1

-

-

Kinderen van 0 tot 3 jaar

1

-

-

Kinderen van 3 tot 14 jaar

1

-

2

Dood door een zonnesteek

2

3

4

Dood door elektrocutie

2

3

4

Dood door vochtophoping
(gegeneraliseerd oedeem)

2

3

4

Langdurige verblijf in de
buitenlucht en/of verlaten terrein

2

3

4

Lichamen waarvan de ontbinding
al is ingetreden

2

3

4

Bijzondere
omstandigheden

Als u gezien de omstandigheden denkt dat er meer zakjes nodig
zijn, kunt u zonder enig risico meer zakjes op het lichaam van de
overledene leggen.
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WAAR LEGT U DE ZAKJES OP
VOLWASSENEN?

Bij gebruik van twee
zakjes worden
deze direct onder
de navel en tussen
de schaamstreek
gelegd (volgens
de bovenstaande
afbeelding).
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Bij gebruik van drie
zakjes worden
deze direct onder
de navel en tussen
de schaamstreek
gelegd (volgens de
bovenstaande
afbeelding).

Bij gebruik van vier
zakjes worden
deze direct onder
de navel en tussen
de schaamstreek
gelegd (volgens de
bovenstaande
afbeelding).

LICHAMEN VAN OVERLEDEN
KINDEREN
•

Bij hele lichaamsdelen worden de zakjes hier in direct contact op
gelegd.

•

Bij sterk gefragmenteerde lichaamsdelen wordt het aantal filters
bepaald aan de hand van het volume.

•

Bij lichamen van baby’s worden de zakjes op de buikstreek gelegd.

•

Bij lichamen van kinderen wordt 1 zakje gebruikt, of 2 als hun
omvang die van een volwassene benadert.
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WAAROM BIO SAC 200
TECHNIEK?
De Bio Sac 200-techniek wordt gebruikt voor de conservering van
het lichaam van de overledene. Bij toepassing van deze techniek zijn
er geen koelruimten of, als het lichaam van de overledene wordt
opgebaard, koelplaat nodig, het kost geen energie en bespaart dus
kosten. Bovendien hoeven bij gebruik van de Bio Sac 200-techniek
de lichaamsopeningen niet te worden gedicht en hoeven er geen
hechtingen te worden geplaatst in de mond, aangezien er geen vocht
uit het lichaam van de overledene ontsnapt; hierdoor zijn er minder
arbeidsrisico’s voor verzorgers.

GEEN
KOELPLAAT

GEEN
THANATOPRAXIE

Doordat de Bio Sac 200-techniek een niet-invasieve vorm van
conserveren is, hoeven verzorgers geen gevaarlijke handelingen met
biologische agentia te verrichten. Deze techniek verdient daarom
de voorkeur boven de gebruikelijke werkwijzen die worden
voorgeschreven door Europese richtlijnen.
Geen van de stoffen in de zakjes is carcinogeen, mutageen of
teratogeen, in tegenstelling tot de stoffen die worden gebruikt bij de
huidige technieken, waarvan de vervanging wordt aanbevolen volgens
Europese richtlijnen.
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Voor de Bio Sac 200-techniek zijn, in afwijking van de huidige
technieken, geen bijzondere installaties nodig met specifieke
bouwtechnische kenmerken, ventilatiesystemen en/of hoog efficiënte
filters, nooddouches, was systemen of concrete persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM).
Bio Sac 200 is een milieuvriendelijke techniek omdat de verzadigde
zakjes worden omgezet in meststof (mangaanoxide). De lichamen van
overledenen waarop deze techniek is toegepast kunnen met zakjes en
al zonder gevaar worden begraven of gecremeerd.
De Bio Sac 200-techniek vergt geen afvalstoffenbeheer, zodat er
geen beroep hoeft te worden gedaan op een verwerkingsbedrijf voor
biologisch ziekenhuisafval.
Lichamen van overledenen die met de Bio Sac 200-techniek zijn
behandeld, kunnen zonder bezwaar door de lucht, over het water of
over de weg worden vervoerd omdat de bestanddelen niet brandbaar
zijn en geen gevaar opleveren bij transport.
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ARBEIDSWETGEVING
Volgens Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming
van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische
agentia op het werk en de zeven bijzondere richtlijnen dienaangaande,
moet worden voorkomen dat werknemers hieraan worden
blootgesteld:
DEEL II. VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVERS
Artikel 5. Vervanging
Indien de aard van het werk het toelaat, vermijdt de werkgever het
gebruik van een schadelijk biologisch agens door het te vervangen
door een biologisch agens dat, volgens de huidige stand van de kennis,
in de omstandigheden waaronder het wordt gebruikt niet of minder
gevaarlijk is voor de gezondheid van de werknemers.
Artikel 6. Vermindering van de risico’s
1. Indien uit de resultaten van de in artikel 3 bedoelde beoordeling
blijkt dat er een risico voor de gezondheid of de veiligheid van de
werknemers bestaat, moet blootstelling van de werknemers worden
voorkomen.
Volgens Richtlijn 90/394/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende
de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling
aan carcinogene agentia op het werk moeten werkgevers het gebruik
van carcinogene agentia op het werk beperken, met name door deze te
vervangen:
DEEL II. VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVERS
Artikel 4. Vermindering en vervanging
1. De werkgever vermindert het gebruik van een carcinogeen agens
op het werk, met name door het agens, voor zover dat technisch
uitvoerbaar is, te vervangen door een stof, een preparaat of een
procedé die (dat) in de omstandigheden waaronder zij (het) wordt
gebruikt, niet of minder gevaarlijk is voor de gezondheid of in
voorkomend geval voor de veiligheid van de werknemers.
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Volgens RICHTLIJN 2010/32/EU VAN DE RAAD van 10 mei 2010 tot uitvoering
van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de
preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche,
moet het onnodige gebruik van scherpe instrumenten worden beëindigd
door veranderingen in de werkwijzen aan te brengen en moeten veilige
procedures worden toegepast bij het gebruik en de verwijdering van
scherpe medische instrumenten:
Clausule 6: Eliminatie, preventie en bescherming
1. Indien de risicobeoordeling uitwijst dat er gevaar voor verwondingen
door een scherp instrument en/of voor infectie bestaat, moet de
blootstelling van de werknemers worden beëindigd door middel van de
volgende maatregelen, ongeacht hun volgorde:
•

vaststelling en uitvoering van veilige procedures voor het
gebruik en de verwijdering van scherpe medische instrumenten
en gecontamineerd afval. Deze procedures moeten regelmatig
opnieuw worden beoordeeld en moeten een integraal deel
uitmaken van de in clausule 8.L 134/70 van het Publicatieblad van
de Europese Unie 1.6.2010 NL bedoelde maatregelen inzake de
voorlichting en opleiding van de werknemers;

•

beëindiging van het onnodige gebruik van scherpe instrumenten
door veranderingen in de werkwijzen aan te brengen en, op basis
van de resultaten van de risicobeoordeling, terbeschikkingstelling
van medische hulpmiddelen met ingebouwde veiligheids- en
beschermingsmechanismen.
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EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR
HET VERVOER VAN LIJKEN
De Bio Sac 200-techniek voldoet aan de eisen van de Europese
overeenkomst inzake het vervoer van lijken:
1. Overeenkomst van de Raad van Europa van 1973 inzake het
vervoer van lijken, Straatsburg, 26 oktober 1973
“Artikel 6.
• De doodskist dient ondoordringbaar te zijn en aan de binnenkant
een absorberend materiaal te bevatten. Indien de bevoegde
autoriteiten van de staat van vertrek dit noodzakelijk achten,
dient de doodskist te worden voorzien van een luchtfilter om
drukverschillen tussen het inwendige van de kist en de buitenlucht
te nivelleren. De doodskist dient te bestaan uit:
1. hetzij een houten buitenkist waarvan de wanden ten minste 20
mm dik zijn en een binnenkist van zorgvuldig gesoldeerd zink of van
een ander zichzelf afbrekend materiaal;
2. hetzij alleen een houten kist waarvan de wanden ten minste 30
mm dik zijn en die van binnen is bekleed met plaatmateriaal van
zink of met ander zichzelf afbrekend materiaal.
•

Indien het overlijden is veroorzaakt door een besmettelijke ziekte,
wordt het lijk zelf gewikkeld in een lijkkleed dat is gedrenkt in een
antiseptische oplossing.

•

Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, dient de
doodkist bij vervoer door de lucht een luchtfilter te bevatten of, bij
gebreke hiervan, een door de bevoegde autoriteit van de staat van
vertrek als voldoende erkend weerstandsvermogen te hebben.”

2. Internationale Overeenkomst betreffende het vervoer van
lijken, Berlijn, 10 februari 1937
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“Artikel 3.
Het lijk zal geplaatst moeten worden in een metalen kist, waarvan
de bodem bedekt zal moeten worden met een laag van ongeveer 5
centimeter van een opslorpende stof (turf, houtzaagsel, houtskool in
poedervorm, enz.) waaraan een rottingwerende stof is toegevoegd.
Indien het overlijden een gevolg van een besmettelijke ziekte is, zal
het lijk zelf in een lijklaken, dat bevochtigd is met een rottingwerende
oplossing, gehuld moeten worden.
De metalen kist zal daarna hermetisch gesloten moeten worden
(gesoldeerd) en op zodanig wijze geplaatst moeten worden in een
houten omhulsel, dat zij daarin niet verschuiven kan. Dit houten
omhulsel moet een dikte hebben van ten minste 3 centimeter, de
voegen moeten goed worden gedicht en de sluiting moet verzekerd zijn
door schroeven, die ten hoogste 20 centimeter van elkaar verwijderd
zijn, zij zal versterkt moeten worden door stroken van metaal.”
Patente Original: 2 400 260 B1
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WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK
De werking en doelmatigheid van Bio Sac 200 als conserveringstechniek voor lichamen van overledenen is aangetoond in diverse
wetenschappelijke onderzoeken en in de dagelijkse praktijk in de
uitvaartsector, waar uitzonderlijke resultaten zijn bereikt met meer
dan 800 lichamen van overledenen.
•

Maart 2012. Hospital Clínico San Carlos van de
autonome regio Madrid. Uitgevoerd door Andrés
Santiago Sáez. Dienst forensische geneeskunde.
Conclusie: bij geen van de geanalyseerde filters zijn geuren
waargenomen en de filters hebben voldoende absorptievermogen
om te voorkomen dat vluchtige organische stoffen en andere
ontbindingsproducten die geur kunnen veroorzaken, worden
geroken. De techniek is derhalve geschikt om algemeen te worden
ingezet bij de conservering van lichamen van overledenen.

•

December 2012. Universidad Cardenal Herrera,
Valencia. Uitgevoerd door Carlos Ruiz Moreno,
hoofd van de afdeling SAI Anatomía Humana.
Conclusie: op de elfde dag van een onderzoek naar drie
ontbindingsproducten die geur kunnen veroorzaken, blijkt dat
Bio Sac 200 de ontbinding heeft kunnen vertragen. De techniek
is derhalve geschikt om algemeen te worden ingezet bij de
conservering van lichamen van overledenen.

•

Vanaf half november 2017 tot en met half januari 2018 hebben er
inmiddels ruim 30 opbaringen plaats gevonden in Nederland. Meer
informatie over de bevindingen van de uitvaartondernemers en de
families vindt u op onze website.

•

Ondanks zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek en behaalde
positieve resultaten kan Kooijman Conserfilenature niet
aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de Bio Sac
200-techniek.
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