Informatie voor na de lichte balseming
De overledene heeft een lichte balseming ondergaan, dit wordt met een technische term
“thanatopraxie” genoemd. Tijdens deze behandeling is onder meer het bloed van de
overledene vervangen door een conserverende vloeistof en is het hele lichaam gemasseerd
met een vochtinbrengende en desinfecterende lotion. Door deze behandeling wordt het
ontbindingsproces tijdelijk stopgezet en wordt het mogelijk om de overledene zonder
koelapparatuur op te baren. Het lichaam van de overledene is hygiënisch en “aaibaar”,
wordt niet ‘lijk-’bleek en neemt de omgevingstemperatuur aan. Na ongeveer tien dagen neemt
de natuur weer haar eigen loop en treedt langzaam het ontbindingsproces in werking.
Uw uitvaartverzorger geeft u ondersteuning door elke dag contact met u te hebben over het
verloop van de opbaring.
U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan een goed verloop van de opbaring. Hiervoor geven wij u enkele
aandachtspunten:
-	Het lichaam van de overledene kan de eerste uren lichtroze vlekken vertonen in het gezicht, de hals en
op de oren. Vooral mensen die bij leven rode oren en wangen hadden kunnen dit verschijnsel vertonen.
Deze vlekken zullen binnen enkele uren vervagen of zelfs helemaal verdwijnen.
-	Afhankelijk van de omgeving en het heersende klimaat kan het lichaam van de overledene licht uitdrogen.
Hierdoor kunnen vooral de lippen een donker aanzien krijgen. Om dit te voorkomen kunt u dagelijks een
dun laagje Labello of Vaseline op de lippen aanbrengen.
-	Het lichaam van de overledene is behandeld met diverse speciale vloeistoffen en crèmes, om die reden
is het beter om de huid niet zelf te reinigen met een tonic of zeep.
-	U mag altijd op de handen en het gezicht een vochtinbrengende, parfumvrije lotion aanbrengen.
Best geschikt hiervoor is Cetomatogol creme (van o.a. het Kruidvat) of Nivea Sensitive dagcrème.
-	Als u de overledene een lekker geurtje mee wilt geven, zoals bijvoorbeeld een favoriete parfum of
aftershave, brengt u deze dan aan op het kussen of kleding, maar nooit op de huid.
-	Mocht u de ruimte extra willen koelen met bijvoorbeeld een ventilator, zorgt u er dan voor dat de
luchtstroom niet rechtstreeks op het gezicht van de overledene is gericht en dat u extra aandacht aan
de lippen en uitdroging van de huid besteedt.
Ondanks de conserverende werking van de lichte balseming kunt u tijdens de periode van de opbaring
veranderingen in het uiterlijk waarnemen. Waarschijnlijk is dit vooral voor u zichtbaar omdat u het uiterlijk
van de overledene tot in detail kent. Dit is een natuurlijk proces dat door de invloed van de zwaartekracht,
de verslapping van de spieren en mogelijke invloeden van buitenaf (warmte, droogte, etc.) u de indruk kan
geven dat er iets aan het uiterlijk verandert.
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Mocht u veranderingen waarnemen waar u vragen over heeft, of indien u zich zorgen maakt over de staat
van het lichaam van de overledene, neemt u dan contact op met de uitvaartverzorger.

