
Bio Sac 200 timmert goed aan de weg. Inmiddels ongeveer 300 opbaringen verder, steeds 
meer naamsbekendheid én uitvaartondernemers die de Bio Sac 200 omarmen. 

 
José Antonio Galache Rodriguez, directeur en oprichter van Bio Sac 200, was in Nederland 
voor trainingen over de werking en de toepassing van Bio Sac 200. Verzorgers van Straver 
Mobility, Funeral Assist - Midden Nederland, Correct Monnereau Special Vervoer, Quo Vadis 
Uitvaartverzorging en Uitvaartservice Peter de Haan zijn getraind en kunnen u een goed 
advies geven voor een opbaring met Bio Sac 200. Wij zijn trots op deze samenwerking, welke 
1 september aanstaande start.  
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Extra tips bij de laatste verzorging 
Als je zelf de laatste verzorging doet hebben wij nog belangrijke tips, die José Antonio 
Galache Rodriques ons heeft meegegeven tijdens de training. 

Altijd eerst het hele lichaam wassen. Kan gewoon met water en zeep. Belangrijk is het goed 
drogen van het hele lichaam. 

Daarna desinfecteren (bij voorkeur 90% alcohol) van het lichaam. Altijd heel goed buik, 
genitaliën, anus schoonmaken en goed drogen. Alcohol op een doekje doen en 
desinfecteren. Sprayen mag wel, maar dan stukje voor stukje en steeds goed drogen. 

Ook heel goed de oren, neus en mond reinigen met alcohol (wattenstaafjes). 

Indien gebit aanwezig ook gebit reinigen voor het weer ingedaan wordt. 

Nog extra maatregelen (zie ziekte speciale doodsoorzaken en wanneer het lichaam later 
gevonden wordt of door ongeval niet meer intact is, dan zelfs het hele lichaam met alcohol 
reinigen en extra taken uitvoeren. Kijk hiervoor op onze website onder het kopje in de 
praktijk . 

Belangrijk om bij het verzorgen ledematen (armen en benen) een paar maal omhoog te 
halen. Bij een levend lichaam bewegen de vloeistoffen en is er circulatie. Dit stopt bij 
aanvang van de dood. Door de ledematen te bewegen, komt de stroom van de vloeistoffen 
weer op gang. Ophoping van vocht kan dan weer naar de romp afgevoerd worden. Na 
aanbrenging van de Bio Sac 200 komt na 10-15 minuten de adsorptie van gassen naar de 
filters op gang. Vanaf dat moment stuwen de gassen de overtollige vloeistof niet meer naar 
de openingen en gaan de vloeistoffen terug naar de plekken waar deze horen.  

Over de filters kan de persoon gewoon gekleed worden. 

Kleding moet wel schoon zijn. 

 

Vermijd incontinentiemateriaal. Bij voorkeur een inlegger gebruiken en  als het 
“onvermijdelijk” is helemaal wegknippen rond de zakjes. Onderbroek mag, maar het mag 
niet een knellende band hebben. 

Masseer als voorzorg het gezicht met een vocht inbrengende crème. Door masseren 
verdwijnt in de regel de verkleuring. Je helpt de doorstroming een beetje zodat het bloed 
wegtrekt. Deze crème kan je ook gebruiken bij uitdroging van de vingers. 

Ook de ziekenhuis matjes vermijden onder het lichaam. Deze worden vochtig en dat is een 
bron van bacteriën. Als dat toch gebruikt wordt zou het matje verschoond moeten worden. 

Belangrijk is om de doodsoorzaak te achterhalen voor de opbaring. Dan valt er te voorspellen 
wat er kan gebeuren met het lichaam en kunnen eventuele maatregelen preventief getroffen 
worden. Kijk hiervoor op onze website onder het kopje in de praktijk. 

Desinfecteren een 

‘must’ 
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Teamsamenstelling Bio Sac 200 Benelux 
Omdat kwaliteit ons speerpunt is, hebben wij iets meer focus in taken en 
verantwoordelijkheden binnen onze Bio Sac 200 organisatie aangebracht. 

Anouk Starrenburg houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van bijeenkomsten, 
trainingen en social media. 

Els Rientjes is onze kwaliteitsmanager zorg. Bij haar kan je altijd terecht voor vragen of 
onduidelijkheden tijdens een opbaring met de Bio Sac 200. Haar nummer is 06 -11530844. 

Cecilé van Hattem is onze sales manager voor de regio Gelderland. Iepie Lindeboom-Hospes 
onze ambassadeur voor Friesland en Freda van Gaasbeek voor de regio Zwolle. 

Karin van Halteren is aan ons sales team toegevoegd. Zij gaat Bio Sac 200 in Limburg, Brabant 
en Zeeland op de kaart zetten.  

 

VTU Vakdag woensdag 26 september aanstaande 
Op woensdag 26 september aanstaande hebben wij een stand op de VTU Vakdag. 

Wij vinden het erg leuk als je ons op die dag komt bezoeken. Wij zijn daar aanwezig om 
eventuele vragen ten aanzien van de extra tips gedurende de laatste verzorging te   
beantwoorden, of om gewoon gezellig een praatje met je te maken. Heel graag tot dan. 

Namens ons hele Bio Sac 200 team wensen wij jullie een goede nazomer. 

 

 

www.biosac.nl 

info@biosac.nl 

FB: @biosac200nl 

 


