
WAT IS BIO SAC 200?
Bio Sac 200 is een techniek om overledenen zo goed mogelijk te conserveren 
en de ontwikkeling van geuren tegen te gaan vanaf het moment dat de dood is 
geconstateerd door de arts tot aan het moment van definitief afscheid. Dat is fijn voor 
u als nabestaande, want u wilt uw dierbare graag zo dichtbij mogelijk houden en als 
u daar behoefte aan heeft, kunnen blijven zien en aanraken tot aan de dag van de 
uitvaart.

Op dit moment bent u bezig met het maken van een aantal cruciale keuzes ten 
aanzien van het afscheid van uw dierbare. Wij snappen dat u dit heel moeilijk vindt.
 
U kent waarschijnlijk de huidige mogelijkheden voor (thuis)opbaring; de koelplaat 
en de tot op heden minder vaak toegepaste methode van lichte balseming 
(Thanatopraxie) of eventueel graszoden. Wij willen u echter graag informeren over een 
nieuwe, geheel biologische en ecologische, opbaarmethode; de Bio Sac 200.
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Dé nieuwe en natuurlijke manier van opbaren
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Vanaf half november 2017 tot en met half januari 2018 hebben er inmiddels ruim 60 
(thuis) opbaringen plaats gevonden in Nederland.

Meer informatie over de bevindingen van de uitvaartondernemers en de families 
vindt u op onze website: www.kooijmanconserfilenature.com of vraag het uw 
uitvaartondernemer.

WAAROM KIEZEN VOOR OPBAREN MET BIO SAC 200?
De Bio Sac 200 wordt gebruikt voor het (thuis) opbaren van uw dierbare. Er is geen 
koelplaat en of ingrijpende behandeling nodig. Het kost geen energie en is daardoor 
minder belastend voor het milieu. U heeft geen hinder van het gezoem van een 
koelplaat. Doordat het lichaam niet gekoeld wordt, zal uw dierbare bij eventuele 
aanraking minder koud aanvoelen. Een opbaring met de Bio Sac 200 methode vormt 
geen belemmering voor de keuze van uw uitvaart. Uw dierbare kan zonder bezwaar 
begraven of gecremeerd worden. Het is immers een ecologisch product.

HOE WERKT BIO SAC 200?
De techniek houdt in dat er, afhankelijk van hoe lang uw dierbare opgebaard blijft, 
twee of meer zakjes direct op de droge huid van het lichaam van de overledene 
worden gelegd. Daarover de kleding of een mooie lijkwade.

De Bio Sac 200 bestaat uit 2 hoofdbestanddelen; actieve koolstof en geïmpregneerde 
klei. 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.

Ook de werking van de geïmpregneerde klei berust op de absorptie van gassen 
en geuren. 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 opgebaard. 

GEEN 
KOELPLAAT

GEEN 
THANATOPRAXIE
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Werkinstructie bij laatste verzorging

Doel: 

Bio Sac 200 is naast koelen in een koelruimte, met een mobiele koelplaat, via 
thanatopraxie en op graszoden een methode om de ontbinding te vertragen zodat  
het mogelijk wordt een overledene langer en mooier op te baren. 

Wat is Bio Sac 200: 

De Bio Sac 200 is een filter in de vorm van een zakje met 2 hoofdbestanddelen, te 
weten actieve koolstof en natuurlijke klei. De filters hebben een afmeting van ca. 20  
bij 15 cm en de gebruikte stoffen zijn volledig milieuvriendelijk. Verzadigde filters 
worden omgezet in meststof en zijn zonder gevaar toepasbaar voor verzorgers  
en/of nabestaanden. Overledenen mogen met Bio Sac 200 begraven, gecremeerd 
en gerepatrieerd (en straks ook geresomeerd) worden. De natuurbegraafplaatsen 
in Nederland hebben Bio Sac 200 goedgekeurd en certificaten voor repatriëring zijn 
aanwezig. 

Hoe werkt Bio Sac 200: 

De werking van de filters is tweeledig; 

-   Allereerst werkt de Bio Sac 200 als geurfilter, de specifieke ‘lijkenlucht’ wordt 
geneutraliseerd en zal nauwelijks waargenomen worden. De meeste bacteriën 
en de blauwe vlieg zijn gevoelig voor geur, de aantrekkingskracht op bacteriën 
en de blauwe vlieg van buitenaf wordt hiermee verkleint. 

-   Daarnaast zorgt de combinatie van actieve koolstof en klei ervoor dat de 
circulatie van gas en vocht in het lichaam stilgelegd wordt. Omdat de circulatie 
van gas en vocht stilligt zal de kans op (gasvormige) stuwing en ophoping van 
vocht in het lichaam verkleind worden. De kans op verkleuring is hiermee ook 
kleiner.  
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Bij het toepassen van de Bio Sac 200 heeft een overledene een zoveel mogelijk 
natuurlijk uitstraling. Een perfect resultaat is nooit te garanderen. Ieder lichaam 
is anders, ziekte, gebruik van medicatie of andere stoffen kunnen van invloed 
zijn. 

Kennis over het toepassen van de Bio Sac 200: 

-   Scan het lichaam van de overledene; wanneer een iemand is overleden aan een 
ziekte aan de organen of (sterk) vervuild is. Dan extra toepassen: het lichaam 
volledig desinfecteren 

-   Is iemand overleden aan een hersenziekte, dan overtollig vocht via de neus 
verwijderen (daarna alcohol inspuiten (30-50 cc verdeeld over neus- en 
keelholte) 

-   Bij een overlijden aan hartproblemen, overtollig vocht uit lichaamsopeningen 
verwijderen 

-   Is de overledene groezelig en het huis/slaapkamer e.d. niet bijzonder schoon, 
dan is risico groter. 

-   Gebruik van incontinentiemateriaal, fluf, drimop, celstofmatje is af te raden. In 
het algemeen materiaal dat vocht opneemt en absorbeert niet gebruiken. 

-   Ondergoed en panty’s niet direct op/over de gehele Bio Sac 200 filters. Pantalon/
rok/bloesjes kunnen daarna wel.

-   Masseren van ledematen maakt dat vocht en gas dat zich bevindt in armen en 
benen terugvloeit naar de romp. 

-   Wanneer een overledene reeds is gekoeld, is toepassing van de Bio Sac 200 
mogelijk, echter zal het lichaam eerst moeten acclimatiseren en gedroogd 
worden. 

-   Wanneer een overledene reeds is gekleed door een externe partij, is het 
raadzaam een Bio Sac 200 verzorging toe te passen.

Benodigdheden: 

•  Bio Sac 200 filters (minimaal 2) 
•  Flesje Chloorhexidine alcohol, bij voorkeur 96% (werkt goed in sprayvorm) 
•  Doekjes/gaasjes om de Chloorhexidine aan te brengen op buik en genitaliën 
•  Wattenstaafjes om in de mond en neusholte de Chloorhexidine aan te brengen 
•  Juiste incontinentiemateriaal 
•  Schaar 
•  Tape verband 
•  Handdoeken 

Uitvoering: 

1)   Indien er een uitvaartleider aanwezig is, vraagt men naar deze persoon en legt 
hem of haar uit hoe de Bio Sac 200 filters worden aangebracht.

 
2)   Indien de uitvaartleider niet aanwezig is worden de nabestaanden 

geïnformeerd over de werking van de Bio Sac 200 en over de verdere 
handelingen. Er wordt gevraagd of er iemand is die bij het verzorgen aanwezig 
wil zijn. Er wordt ook gevraagd wat de oorzaak van overlijden is, zodat de 
eventuele extra handelingen goed kunnen worden ingeschat. 

3)   Als er nabestaanden aanwezig blijven bij het verzorgen wordt er verteld wat 
een opbaring met de Bio Sac 200 precies inhoudt. 

4)   Knip de witte buitenzak aan de bovenzijde open. (Op deze buitenverpakking 
staat op de achterzijde in het kort een werkinstructie van de Bio Sac 200 filters). 

5)   Knip vervolgens de vacuümverpakking ook aan de bovenzijde open (let erop 
dat de Bio Sac 200 niet wordt beschadigd). 

6)  Haal de Bio Sac 200 filters uit de verpakking. 

7)   Leg filter voor filter op je hand en schud de Bio Sac 200 goed, zodat de korrels 
gelijkmatig verdeeld zijn. 

8)   Handschoenen aandoen (en steeds even insprayen met alcohol, wanneer er 
andere handelingen tussendoor zijn gedaan).

9)   Eventuele wonden, openingen van infuuslijnen, stoma e.d. goed desinfecteren, 
eventueel opvullen met (in alcohol gedregde) watten en afplakken met een 
gaasje. 

10)   Na het wassen (tijdens wassen gelijk masserende bewegingen maken met de 
ledematen) het lichaam goed afdrogen (tijdens het drogen gelijk masserende 
bewegingen maken met de ledematen), daarna wordt het lichaam op de 
volgende plaatsen gedesinfecteerd:

•  Buik 
•  Genitaliën 
•  Anus 
•  Mondholte 
•  Neusholte 
•  Eventuele ander plaatsen als het lichaam beschadigd is
•   Indien bij de scan bepaalt is dat het lichaam een volledige desinfectie  

nodig heeft, pas deze dan nu toe. 



Ann Kooijman
EXCLUSIEF IMPORTEUR

NEDERLAND CONSERFILE NATURE

06 51 32 88 19 info@biosac.nl

www.biosac.nl
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11)  Haal de strip van de zelfklevende sticker af. 

12)   Schud nogmaals de Bio Sac 200 filters goed, zodat de korrels goed verdeeld 
zijn. 

13)   Leg de twee Bio Sac 200 filters direct boven de schaamstreek en onder de navel 
netjes naast elkaar.* 

14)   Na het juist aanbrengen op de blote, droge en gedesinfecteerde huid van de 
Bio Sac 200 de overledene aankleden. 

15)   Overledene voorzien van incontinentiemateriaal (bij voorkeur een inlegger), 
let op dat het incontinentiemateriaal NIET in contact komt met de Bio Sac 200 
filters. 

16)  De onderbroek kan prima over de onderzijde van de filters worden geplaatst. 

17)   Vervolg aankleden (tijdens het aankleden de laatste masserende beweging 
maken met de ledematen) en opbaren volgens werkinstructies. 

18)   Zet duidelijk op de opdracht bon dat het een opbaring met Bio Sac 200 betreft, 
dit in verband met het inkisten en uitdragen. 

13*)   Indien er meer dan twee filters nodig zijn kijk dan goed naar de vorm van de 
buik en leg de filters afhankelijk van het model van de buik de filters of drie 
naast elkaar of twee naast elkaar en een eronder in de volle breedte van de 
andere twee filters.


