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Samenvatting bevindingen: 
HÓE WERKT HET: 
In de eerste instantie vond ik het erg moeilijk een verklaring te vinden. 
Ik verdiepte me in de exacte bacteriën, reacties en stoffen die een rol spelen in de vroege 
decompositie en iedere bron die ik bezocht bevestigde het volgende: 
 
De bacteriën die verantwoordelijk zijn voor het ontbindingsproces, evenals hun 
voedingsbodem, zijn altijd al aanwezig in de darmen. 
De enige manier om dit proces te stoppen was door het volledig steriliseren van het 
lichaam, twee voorbeelden die ik hiervan vond waren een lichaam begraven in een loden 
kist en een lichaam besproeid met pesticiden.  
In vergelijking met dit is de Bio Sac inhoud is bij lange na niet sterk genoeg om dit te doen. 
Dus wat gebeurt er dan wel? 
 
Uiteindelijk vond ik echter deze zin in een Frans artikel over de Bio Sac: 
amelioration du PH de la peau du defunt. 
Wat vertaalt tot: verbeterde PH van de huid van de overledene. Nou de PH-waarde is in de 
scheikunde de zuurgraad, oftewel hoe zuur een stof is. En dit kan een goede verklaring zijn. 
 
Ten eerste kan ik zien hoe de Bio Sac dit bereikt: 
De PH-waarde van een stof is gedefinieerd als de concentratie van H+ in een vloeistof (mens 
is tachtig procent water dus ja 'vloeistof'). 
Actieve koolstof is zeker te weten in staat om H+ op te nemen, zelfs door de huid heen en 
kan dus de zuurgraad verlagen. 
 
Ten tweede is dit een goede verklaring voor het remmen van het ontbindingsproces: 
De allereerste stap van het verrottingsproces is de autolyse (auto=zelf, lyse=afbreken), 
hierbij breekt het lichaam haar eigen cellen af. 
De reden dat dit gebeurd is door de verzuring van het lichaam: Na de dood raakt alle 
zuurstof in het bloed op, als gevolg neemt de zuurgraad toe (dit noemen we acidose). 
In een zuur milieu begint het lichaam zich vreemd te gedragen, enzymen (werkende 
eiwitten) beginnen met het afbreken van cellen. 
Een gevolg hiervan dat men ongetwijfeld kent is de rigor mortis, of lijkstijfheid. 
Een ander gevolg is dat voedingsstoffen in de cellen nu in het bereik van bacteriën zijn, 
onder normale omstandigheden lukt het de bacteriën in het lichaam zelden om cellen af te 
breken. 



Dit is wat bacteriën vervolgens hun voedingsbodem geeft, wat leidt tot explosieve 
bevolkingsgroei. En een gevolg van die bevolkingsgroei is natuurlijk de gasvorming, 
opzwelling etc. 
 
Eenvoudig gezegd: 
De Bio Sac ontzuurt het lichaam plaatselijk, waardoor bacteriën het milieu dat ze zo 
ontzettend snel laat groeien ontnomen wordt. Dit remt het ontbindingsproces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bevindingen: 
 
Het zakje zelf is gemaakt van een afgeleide van het ademend polypropyleen (PP), dit is een 
vrij eenvoudig plastic. Biologisch afbreekbaar en kan wel gerecycled worden. 
 
De inhoud is natuurlijk veel interessanter. 
Het meest kenmerkende ingrediënt is de actieve koolstof. Dit is een poeder van puur 
koolstof, het is heel fijn met een groot oppervlak waar de geurdeeltjes aan vast kunnen 
binden. Deze stof is volledig biologisch afbreekbaar en er zitten geen gezondheidsrisico's aan 
verbonden. Vanwege het adsorberend vermogen wordt het ook gebruikt in het reinigen van 
vies water tot drinkwater en er zijn zelfs mensen die het eten als soort superfood; echt heel 
onschuldig. 
 
Het grootste gedeelte (~70% massa) van het product bestaat echter uit klei, en dit is al een 
stuk ingewikkelder. Klei bestaat uit mineralen en hier zijn ontzettend veel verschillende 
soorten van; ook zal het nooit zuiver een mineraal zijn. Gelukkig heeft in het verleden 
iemand vastgesteld dat de klei die hiervoor gebruikt wordt grotendeels uit het 
mineraal sepioliet (meerschuim) bestaat. Sepioliet is een gesteente dat veel voorkomt aan 
de Middellandse Zeekust, met name Turkije maar ook Marokko en Spanje.  
Enige verwarring was er wel, er stond ook dat het uit zeoliet bestond. Hier stond ik van te 
kijken want zeoliet is helemaal geen mineraal, maar ik ken het als een structuur; namelijk 
poreuze korrels (denk aan kattengrit). Dit zal dus waarschijnlijk de vorm aangeven van 
de klei in het zakje, en dat is logisch want zeolieten hebben een ontzettend groot oppervlak 
per korrel, dus kan het meer geurdeeltjes laten binden. 
Klei is als natuurproduct ook gewoon volledig biologisch afbreekbaar, sterker nog, het bevat 
veel voedingsstoffen (sepioliet zelf kan ook gevonden worden in dierenvoer). 
 
Verder bevat de bio sac nog sporen van een laatste stof, 
namelijk kaliumpermanganaat (KmO4). Dit is echt een chemische stof die ik persoonlijk in 
het laboratorium gebuikt heb, het is wat corrosief en zal waarschijnlijk dienen als 
ontsmettingsmiddel om geur producerende bacteriën te doden, dat komt vaker voor in de 
geneeskunde. Het veiligheidsformulier (MSDS) van kaliumpermanganaat geeft de 
voorzorgsmaatregel P273 die luidt: "voorkom lozing in het milieu." Nu is dit geldig 
voor zuiver kaliumpermanganaat zoals gebruikt wordt in het lab of de industrie op grote 
schaal en in dit geval spreken we van een vrij lage concentratie (<12% massa). In deze 
hoeveelheid is het alleen schadelijk voor bacteriën, maar zeker niet voor mensen of dieren. 
 
Het Franse bedrijf Ecocert keurde deze hoeveelheid als toegestaan als 'input' voor 
organische landbouw, het valt dus nog steeds onder verantwoord bioafval. 
 
Dat het twee keer met een opbaring met de Bio Sac 200 door een te strakke plastic 
incontinentiebroek fout ging lijkt me ook logisch. De geur komt natuurlijk van bacteriën die 
in de darmen leven en de dichtstbijzijnde uitgang is rond de schaamstreek dus is het meest 
efficiënt om daar de Bio Sac 200 zakjes te plaatsen maar, er is ook een uitgang aan de 



andere kant via de slokdarm naar de mond. De lucht in het gezicht moet dus wel de lucht 
rond de buik kunnen bereiken. 
De proef van het ziekenhuiskliniek San Carlos in Madrid (2012) maakte overigens wel gebruik 
van een lijkwade, dus dit hoort in principe geen probleem te zijn. 
 
 
Van Der Waalskrachten: dit is een verzamelterm voor alle krachten die deeltjes onderling op 
elkaar werken. Een voorbeeld hiervan is dat vetten en water elkaar afstoten en deze dus niet 
in elkaar oplossen (totdat zeep wordt toegevoegd, wat zowel water als vet aantrekt). 
Nu is de actieve koolstof een component dat hele sterke aantrekkingskrachten heeft met tal 
van gasvormige en vloeibare deeltjes, zo sterk zelfs dat het deze pakt en niet meer loslaat. 
Zo ontstaat adsorptie (niet te verwarren met absorptie), waarbij deeltjes zich hechten aan 
de buitenkant van het actieve koolstof. 
Het stuk uit Spanje sprak over een dubbele werking van potentie en capaciteit, ook dat 
voldoet hieraan: 
De potentie is de mate waarin de afvaldeeltjes met het actieve koolstof wil binden, de 
'potentiele' kracht van de Van Der Waalsbinding. 
De capaciteit is de totale hoeveelheid deeltjes die de het actieve koolstof kan opnemen, dit 
gebeurd aan de buitenkant, dus heb je graag dat het zoveel mogelijk oppervlak heeft. 
 
Als laatste over het cremeren en begraven van de zakjes; 
In principe bestaat de polypropyleen enkel en alleen uit koolstof en waterstof, dus hoort het 
volledig te kunnen verbranden (in CO2 en waterdamp). 
 
 


