column door Mieke van der Ploeg in een veelgelezen huis-aan-huisblad dat tweewekelijks verschijnt,
in kleur: De Stadspers voor Zeist, De Bilt en alle bijbehorende dorpen.
Te mooi om waar te zijn?
Eind 2017 baarden we een vrouw op in haar woonkamer. Haar radeloze kinderen (dertigers) waren
na haar korte ziekteperiode hélemaal niet toe aan dit afscheid. Zo konden zij, net als de dieren die
haar zo na aan het hart lagen, haar nabijheid nog vijf dagen intens beleven. De kat sprong vaak bij
haar in de kist om op haar benen te liggen slapen.
Hoe kon dat? Dankzij een nieuwe manier van opbaren die ik in de herfst aantrof op een vakbeurs.
Daar stond Ann Kooijman met zakjes en wat informatieborden. En het verhaal hoe ze dit product in
Spanje had ontdekt, waar ze bij uitvaartondernemingen vroeg hoe men daar overledenen koelde.
Dat doen ze dus niet. …???!!! Hè? In zo’n warm land? Ja dus, echt. Ze vertelde dat een overledene
hiermee béter geconserveerd blijft in de dagen tot de uitvaart dan met een koeling. Sterker nog: het
werkt pas goed zónder koeling. En zónder de kist af te dekken met bijv. glazen platen. Deze methode
zou hetzelfde effect hebben als thanatopraxie (een vorm van lichte balseming) maar dan zonder
ingrepen in het lichaam. Ook vertelde ze dat er helemaal geen geur vrijkomt van het overleden
lichaam.
U begrijpt: dit leek me allemaal véél te mooi om waar te zijn.
Toch kocht ik ter plekke twee zakjes (die moeten op de buik van een overledene gelegd worden,
onder de kleding) om ze eens te gaan testen. Want áls het waar zou zijn kon het betekenen: geen
gesjouw met een zware koeling, geen geluid van een motor, geen geur.
Daar stond dat tasje met twee zakjes dus bij mij thuis. Maar ik aarzelde en durfde het de
eerstvolgende keren toch niet aan. Pas in december had ik voldoende moed verzameld om het te
proberen bij de vrouw uit de eerste alinea. Voor de zekerheid legde ik een koeling onder haar kist.
Zodat ik, als die zakjes toch niet voldoende werkten, alleen de schakelaar nog maar hoefde om te
zetten. Maar wat bleek: deze methode maakt de beloftes echt waar! De kat die rustig bij haar lag te
slapen demonstreerde de geurloosheid het allerbeste. Ook haar uiterlijk bleef mooi.
Daarna heb ik deze methode alweer vier keer gebruikt. Fantastisch. Zoals de opbaring van een man
op zijn bed (niet in een kist) in het verpleeghuis waar hij woonde. Alle verzorgenden waren
stomverbaasd hoe dit kon zonder koeling. Hij lag er alle dagen of hij net was ingeslapen.
Als u meer wilt weten over hoe die zakjes werken, googelt u dan Ann Kooijman en Bio Sac 200. Op
haar website staat alles exact beschreven. Overigens: die koelingen heb ik gewoon nog staan voor
wie dat toch liever heeft.

