
Chemische 
Feitelijkheden

Wat er na de dood met je lijf gebeurt, is iets waar 
je liever niet over nadenkt. Vaak is het nodig dat 
nabestaanden de dag erna direct een beslissing 

nemen over de eindbestemming: begraven of cremeren. 
Binnen 6 dagen dient de uitvaart zich volgens de wet te 
hebben voltrokken. Wanneer de overledene zijn lichaam aan 
de wetenschap heeft gedoneerd voor onderzoek en onder-
wijs, moeten nabestaanden nog sneller afscheid nemen. 
Het is dan zaak het lichaam snel te conserveren om natuur-
lijk verval te voorkomen.
Eenmaal onder de grond zorgen enzymen, micro-orga-
nismen en chemische reacties voor de ontbinding van het 
stoffelijk overschot tot de basisbouwstenen van het leven. 
Bij verbranding in een crematieoven verdwijnt al het orga-
nische stof via de schoorsteen en blijven alleen as en even-
tuele chirurgische metaalprotheses over. Die laatste zijn te 

recyclen. Meer keus dan begraven of verbranden is er voor-
lopig niet in Nederland. De uitvaartbranche werkt wel aan 
nieuwe technieken als vriesdrogen of oplossen in loog. Of 
het publiek en de politiek die omarmen, is de vraag.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: In Nederland kunnen we kiezen tussen 

begraven of verbranden. Tegenwoordig is ook 
thanatopraxie toegestaan, maar wat is dat eigenlijk?

• De Basis: Na de dood gaat de biochemie gewoon door. 
Wat gebeurt er in een lichaam als het hart stopt met 
tikken?

• De Diepte: De uitvaartbranche wil innoveren en nieuwe, 
milieuvriendelijke methoden aanbieden. Zijn vriesdrogen 
of oplossen in loog alternatieven?   |

Terug naar de elementen

Chemie rond de

uitvaart
Chemie rond de

uitvaart

editie 68  |   nr 284  |   juli  2012

de Context de laatste bestemming

de Basis ontbinden tot stof

de diepte het nieuwe cremeren

a u t e u r :  a s t r i d  v a n  d e  G r a a f



2 3De ContextDe Context

praten over de dood is nog steeds taboe. toch komt er een moment 
waarop je moet kiezen voor begraven of cremeren. en of een lichte 

vorm van balseming gewenst is om beter afscheid te kunnen nemen.
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Niemand praat graag over de dood, 
of wat erna dient te gebeuren. 
Maar als het zover is, moeten 

vervolgens de nabestaanden in allerijl de 
uitvaart regelen, want uiterlijk de zesde 
werkdag na overlijden moet volgens 
de Wet op de Lijkbezorging de uitvaart 
plaatsvinden. In Nederland is de keuze 
voor lijkbezorging eenvoudig: begraven 
of cremeren. Een zeemansgraf is alleen 
als hygiënische noodmaatregel moge-
lijk wanneer iemand op een Nederlands 
schip overlijdt. Daarnaast kan iemand 
zijn lichaam ter beschikking stellen aan 
de wetenschap voor medisch-wetenschap-
pelijk onderwijs en onderzoek. Balsemen 
is in Nederland verboden. Alleen de leden 
van de Koninklijke familie en enkele uit-
zonderlijke gevallen mogen voor lange tijd 

geconserveerd worden door het lichaam 
te balsemen. 

GedoGen

De definitieve keuze voor cremeren 
of begraven is heel persoonlijk. Het 

kan de wens van de overledene zijn, maar 
ook een kwestie van geloof, gewoontes 
of de financiële situatie. Cremeren wint 
geleidelijk steeds meer terrein. In 2003 
koos men in ons land voor het eerst 
meer voor cremeren dan voor begraven. 
Dat steeds meer mensen de voorkeur 
geven aan cremeren, heeft te maken met 
de toenemende ontkerkelijking en de 
relatief hoge grafkosten. Dat de mogelijk-
heden van uitstrooien of juist bewaren 
van de asresten steeds ruimer zijn, speelt 
ook mee volgens de branche. Landelijk 
kiest inmiddels 58,4 procent (2011) voor 
cremeren, wat neerkomt op meer dan 
79.000 crematies per jaar. In de steden 
liggen die percentages hoger dan op het 
platteland. 

Cremeren is zo oud als de mensheid. Er 
zijn zelfs urnen gevonden uit de bronstijd. 
In Nederland werd cremeren tientallen 
jaren gedoogd, pas in 1955 werd het wette-

lijk weer mogelijk. Voor die tijd was begra-
ven de enige manier van lijkbezorging, 
sinds het verbod op lijkverbranding door 
Karel de Grote in 785. De eerste crematie 
in ons land geschiedde weer in 1914. 

In Frankrijk, Italië en Duitsland was cre-
meren veel eerder mogelijk. Alhoewel in 
Italië al in 1873 de eerste crematie plaats-
vond, heeft lijkverbranding daar geen hoge 
vlucht genomen. Ongeveer 13 procent van 
de overleden Italianen wordt gecremeerd. 
De populariteit van cremeren neemt in 
het algemeen met de breedtegraad toe: 
hoe noordelijker, hoe meer crematies. Dit 
komt voor een groot deel door de mate 
waarin de katholieke kerk is geworteld in 
de samenleving. Scandinavië scoort rond 
de 70 procent. In het Engeland kiest meer 
dan 75 procent voor crematie. Japan ligt 
aan kop met maar liefst 99 procent.

Verassen 

Bij een crematie wordt het lichaam na 
de ceremonie naar de ovenruimte  

gebracht. Een identificatiesteentje op 
de kist zorgt ervoor dat er later geen 
verwisseling van de as plaatsvindt. Het 
crematieproces verloopt geheel computer-
gestuurd en duurt ongeveer 75 minu-
ten. Daarbij loopt de temperatuur van 

de laatste

bestemming

In Nederland is de gemiddelde grafrust 37,5 jaar.

onder zeer droge omstandigheden zoals in de 
woestijn kan mummificatie spontaan optre

den. het lichaam droogt uit en de huid verandert in 
een leerachtige vel dat vastklit rond de botten. ook 
in koude gebieden kunnen lijken voor de eeuwig
heid bewaard blijven. Zo is in italiaanse alpen de 
beroemde ijsmummie Ötzi gevonden. op diverse 
plaatsen in europa zijn veenlijken gevonden, die 
in het koude, zure en zuurstofloze veenwater 
gemummificeerd zijn. een bekende nederlandse 
veenmummie is het meisje van Yde.                |

MuMMies

Een tweede leven voor implantaten.
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de voorverwarmde oven op van 800 tot 
circa 1.100 °C. De verbranding is rook- en 
reukloos omdat de ovens in een cremato-
rium vanwege strenge milieuvoorschrif-
ten tegenwoordig zijn uitgerust met een 
naverbranding en stoffilters om rookgas 
en vliegas te reinigen.

De gloeiend hete as komt terecht in een 
metalen bak. Eenmaal afgekoeld maalt 
een ‘cremulator’ het fijn en gaat het in 
een asbus. Rond de 3 kg as blijft over. Het 
restant bestaat voornamelijk uit oxiden 
en andere zouten van calcium en fos-
for, naast kleine hoeveelheden natrium, 
chloor, kalium en aluminium en nog veel 
sporenelementen zoals koper, chroom, 
nikkel en zink. Het is toegestaan de as 
te bewaren of verstrooien. Sinds 1998 is 
het mogelijk om as te verstrooien of te 
bewaren op een zelfgekozen plek of te 
verwerken in sieraden. 

Er blijft meer over dan alleen as. Stoffelijk 
overschot bevat allerlei (edel)metalen pro-
theses zoals stalen pinnen, titaniumheu-
pen, kobaltchromen kunstknieën en tand-
vullingen. Die komen ongeschonden uit 
de oven omdat ze bestand zijn tegen de 
enorm hoge temperaturen. Pacemakers 
moeten overigens voor de crematie ver-
wijderd worden omdat de batterij kan 
ontploffen in de oven. De chirurgische 

metalen worden er in de asverwerkings-
ruimte uitgehaald, evenals de metalen 
onderdelen van de uitvaartkist. 

Een paar keer per jaar halen gespeciali-
seerde bedrijven de verzamelde metaal-
resten bij de crematoria op. Ze sorteren 
die en verkopen ze als grondstof door 
aan de industrie. Een smelterij maakt van 
het gesorteerde kobalt, chroom, titaan, 
roestvaststaal en zink een tussenproduct 
en verkoopt het weer door aan de vlieg-
tuig- en auto-industrie. De opbrengst 
gaat na aftrek van de kosten naar het 
Dr C.J. Vailantfonds, het Goede Doelen 
Fonds van de Landelijke Vereniging van 
Crematoria. Soms zijn ook edelmetalen 
als goud, zilver, platina en palladium van 
sieraden en gebitsvullingen te vinden in 
de as. 

Groener

De uitvaartsector verduurzaamt. 
Behalve dat die branche milieu-

bewuster omgaat met energie en afval 
is het gebruik van biologisch afbreek-
bare materialen voor de kist, zoals riet, 
wilgentenen of sloophout, een trend. Er 
is veel mogelijk, zolang het maar bin-
nen het Lijkomhulselbesluit valt. Een kist 
van metaal of kunststof mag bijvoorbeeld 
niet, omdat die de natuurlijke ontbinding 
van het lijk in de weg staat. Ook mag je 
geen dingen in de kist meegeven die de 
grond kunnen vervuilen, zoals mobieltjes 
en iPods. Sinds 1991 kan de uitvaart ook 
zonder kist, als het lichaam maar omhuld 
is met een lijkwade of doek tijdens de 
begrafenis of crematie. Hiervoor mag je 
alleen natuurlijk afbreekbare materialen 
gebruiken zoals katoen, linnen, wol of 
zijde.

Een andere ontwikkeling is dat sinds 
2010 een lichte variant van balsemen 

is toegestaan, thanatopraxie genaamd. 
In het buitenland kan dit al veel lan-
ger en vindt het veelvuldig plaats. Zo 
past men in Frankrijk bij meer dan de 
helft van alle overledenen thanatopraxie 
toe. In Engeland zelfs bij drie kwart. In 
Nederland is het lang tegengehouden 
omdat conservering het verteringsproces 
en de bodemkwaliteit mogelijk negatief 
kon beïnvloeden. Binnen de wettelijke 
termijn van minimaal 10 jaar grafrust 
moet het hele lichaam verteerd zijn en 
alleen het skelet resteren. Uit ervaringen 
in Frankrijk blijkt dat de skelettering 
slechts enkele weken vertraging oploopt. 
De behandeling mag dan ook maar maxi-
maal 10 dagen effect hebben, precies de 
tijd tot de uitvaart. Hierdoor kunnen de 
nabestaanden de overledene nog eenmaal 
in een goede toestand zien met een natuur-
lijke kleur en zonder typische donkere 
lijkvlekken. Een ander voordeel is dat bij 
opbaring koeling niet meer nodig is.       |

De egyptenaren zijn van alle oude culturen de 
bekendste mummiemakers. voor hun reis naar 

het hiernamaals was een stoffelijke lichaam onont
beerlijk. Farao’s en alle mensen die het zich konden 
veroorloven, lieten zich mummificeren. een belang
rijke eerste stap in het de mummificatieproces was 
alle zachte organen verwijderen via een snee in de zij 
om bederf door bacteriën te voorkomen. alleen het 
hart, de zetel van de intelligentie, bleef intact achter. 
De lichaamsholte werd ontsmet met palmwijn en 
opgevuld met linnen lappen met geurige specerijen 
en oliën, gehecht en verzegeld met warme bijenwas. 
het vocht werd aan het lichaam onttrokken door het 
ruim een maand in natronzout (natriumcarbonaat, 
natriumbicarbonaat, natriumchloride en natrium
sulfaat) te leggen. terwijl het water door osmose uit 
het lichaam werd getrokken, diffundeerden de zou
ten in zachte weefsels. aanwezig vet kon verzepen, 
de huid werd leerachtig. tot slot werd het lichaam 
gewassen, gedroogd en ingesmeerd met oliën, en 
geheel in linnenrepen gewikkeld. elke laag werd ver
zegeld met gesmolten hars en bijenwas. De darmen, 
longen, lever en de maag werden apart behandeld en 
bewaard in kruiken met (verzurende) palmwijn.      |

MuMMuficeren

om het stoffelijk overschot tijdelijk tegen verval 
te behoeden, is lichte balseming (thanato

praxie) tegenwoordig toegestaan. het bloed wordt 
vervangen door een waterige oplossing van circa 
0,5 procent formaldehyde (methanal) waaraan 
natriumbenzoaat, methanol en de kleurstof eosine 
is toegevoegd. Die vloeistof wordt via de slagader 
in de hals in de bloedbaan gepompt, uitstromend 
bloed wordt via de ader opgevangen. tegelijkertijd 
krijgen de ledematen een massage om de vloeistof 
goed in het bloedvaatstelsel te laten doordringen. 
De behandeling duurt anderhalf uur.
Formaldehyde is de belangrijkste component om 
ontbinding en bacteriegroei te remmen. Die stof 

is kankerverwekkend en erg 
giftig. Formaldehyde denatu
reert eiwit, waardoor een deel 
van de enzymen en bacteriën 
onschadelijk worden. verder 
vormt het crosslinks tussen eiwitten onderling. 
hierdoor verhardt het weefsel. methanol dient 
als stabilisator van formaldehyde. het zout natri
umbenzoaat heeft een uitdrogend effect op het 
lichaam en de rode kleurstof eosine geeft de bleke 
huid weer een wat roze kleur. Bij echt balsemen 
wordt een tienmaal hogere formaldehydeconcen
tratie gebruikt, zodat het heel lang kan duren voor
dat het lichaam overgaat tot ontbinding.                |

Lichte baLseMing

DooD?

hart 

klinisch dood

Zodra de hartslag en ademhaling 
stoppen, is iemand klinisch dood. 
reanimatie kan de biologische 
dood voorkomen.

hersenen

biologisch dood
De hersenen vertonen geen elek
trische activiteit meer. iemand is 
hersendood en officieel overleden. 

Cellen

cellulair dood Cellen beginnen te ontbinden.

O

H H
formaldehyde
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een ding is zeker in het leven, we gaan allemaal dood. Wat zich daarna afspeelt op 
moleculair niveau is het gevolg van allerlei biochemische, chemische en microbiologische 

processen. die spelen een cruciale rol bij de ontleding van een stoffelijk overschot.
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verstijfde toestand staan. Dit blijft zo totdat 
de spieren gaan ontbinden door autolyse 
en zich schijnbaar lijken te ontspannen. 
Daarnaast verzuren de spieren omdat gly-
cogeen voor de winning van ATP zonder 
zuurstof wordt omgezet in melkzuur. 

Na de dood verandert het lichaam ook 
van kleur. Omdat de bloedcirculatie is 
gestopt, zakt het bloed door de zwaarte-
kracht naar de onderkant. Dit veroor-
zaakt livor mortis, paarsblauwe verkleu-
ringen van de huid door bloedophoping 
aan de laagst gelegen lichaamsdelen. De 
huid wordt bleek aan de hoger gelegen 
lichaamsdelen. Ook op plekken waar het 
lichaam op de ondergrond rust ontstaan 
geen verkleuringen omdat de haarvaatjes 
worden samengedrukt. 

Verrotten

Behalve door autolyse vordert het ontbin-
dingsproces ook door de activiteit van 

allerlei micro-organismen. Darmbacteriën 
die eerst nuttig waren in het spijsverte-

Wanneer de ademhaling stokt, het 
hart stopt met bloed pompen 
en de hersenen geen activiteit 

meer vertonen, is de dood daar. Ongeveer 
4 minuten later begint het lichaam al te 
ontbinden. Het begint van binnenuit in 
de cel met autolyse, waar enzymen zoals 
lipases, proteases, en amylases cellulaire 
stoffen afbreken. De cellen breken ver-
volgens open en de celinhoud stroomt 
naar buiten. Autolyse verloopt het snelst 
in weefsels die veel enzymen bevatten 

zoals de lever en de alvleesklier, en veel 
water zoals de hersenen. Hersenencellen 
sterven al na 3 minuten als ze geen zuur-
stof krijgen. Spiercellen leven nog uren 
door, huid- en botcellen zelfs nog dagen. 
Autolyse is aan de buitenkant pas na een 
paar dagen zichtbaar wanneer de huid 
losser komt te liggen.

Koud, slap en stijF

Doordat alle stofwisselingsprocessen 
zijn gestopt en er geen warmte meer 

wordt geproduceerd, begint de lichaams-
temperatuur al snel na de dood te dalen 
(de algor mortis). De buitenkant is gemid-
deld na 12 uur gelijk aan kamertempera-
tuur. Daarbij verslapt het lichaam tijdelijk. 
Na ongeveer 3 uur beginnen de spieren te 
verstijven (de rigor mortis). Dit kan 1 tot 
3,5 dag aanhouden, afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur. Verstijven begint 
bij de gelaatsspieren en ledematen en 
breidt zich langzaam verder uit. Bij hoge 
omgevingstemperatuur verloopt dit pro-
ces sneller dan in een koude omgeving. Er 
kan kippenvel ontstaan doordat de spier-
tjes in de huid samentrekken. Ongeveer 
12 uur na het overlijden is de stijfheid 
doorgaans maximaal.

De spieren verstijven omdat de twee 
spierfilamenten actine en myosine in 
elkaar schuiven en vastklitten door een 
hoge concentratie calciumionen in de 
spiercel. Om weer uit elkaar te schuiven 
en te ontspannen, worden de calcium-
ionen normaliter uit de spiercel gepompt. 
Dit is een actief proces waarvoor het 
energiemolecuul adenosine triphosphate 
(ATP) nodig is. Omdat de cellen geen 
zuurstof meer krijgen, raakt het ATP op 
een gegeven moment op. De spiercellen 
kunnen de calciumionen niet meer naar 
buiten pompen en de spieren blijven in 

ontbinden tot

stof
Vlak bij de Amerikaanse universiteitsstad 
Knoxville ligt een heuvel die sinds 1981 

in gebruik is genomen als Anthropology 
Research Facility, en ook wel bekend is als 

The Body Farm. Daar doen wetenschappers 
(zoals Bill Bass en Jon Jefferson) onderzoek 

naar de ontbinding van menselijke 
lichamen onder verschillende situaties en 

weersomstandigheden. Die kennis kan 
helpen om misdrijven op te lossen.

Bij misdrijven oplossen is kennis van het ont
bindingsproces soms essentieel om het tijdstip 

van overlijden te kunnen bepalen. in de forensische 
wetenschap is daarbij een speciale plek weggelegd 
voor de entomologie (insectenkunde). insecten en 
met name bromvliegen zijn belangrijke informanten,  
want ze hebben een lijk snel in de gaten. Ze komen 
af op geurstoffen die ontstaan bij ontbinding van 
eiwitten door bacteriën, zoals ethylmercaptaan, 
indool, skatool en ammoniumcarbonaat. Binnen 1 
uur bezoeken flinke zwermen bromvliegen (fami
lie Calliphoridae) het lijk en zetten hun geelwitte 
eipakketjes erop af. uit de eieren komen maden 
en uiteindelijk volwassen vliegen. op basis van 
de ontwikkelingsstadia van de aangetroffen soort 
kan een forensisch entomoloog uitrekenen hoe 
lang iemand minstens dood moet zijn.      |

broMMenDe inforManten
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en de vochtigheid, de aanwezigheid van 
zuurstof, de grondsoort en de diepte (bij 
begraven). Een lijk dat in het water ligt, 
ontbindt veel eerder dan een begraven 
lichaam, en aan de lucht gaat het nog 
sneller. Synthetische kleding vertraagt het 
proces. Alle processen samen leiden uit-
eindelijk tot de terugkeer tot de meest 
eenvoudige bouwstenen van het leven. In 
een grafkist kan het wel vele jaren duren 
voordat alleen het skelet over is, omdat 
enzymen en bacteriën al het werk moeten 
doen. Pas als de kist is verteerd (afhanke-
lijk van de houtsoort na minstens 1 jaar) 
en het lichaam niet al te diep is begraven, 
kunnen bodemorganismen zoals wormen 
nog een bescheiden rol spelen in de ver-
dere afbraak. In de open lucht duurt het 
gemiddeld een halfjaar dankzij  hulp van 
een colonne aan insecten en aaseters.     |
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ringskanaal, zorgen nu voor verrotting en 
bederf, met het dode lichaam als voedsel-
bron. Ongeveer 3 dagen na de dood (indien 
niet gekoeld) zetten de micro-organismen 
de zachte lyserende weefsels anaeroob 
om in gas en allerlei moleculaire afbraak-
producten. Doordat het lichaam gassen 
zoals diwaterstofsulfide, koolstofdioxide, 
methaan, ammoniak, zwaveldioxide en 
waterstof vormt, zwelt het op. De anaerobe 
vergisting van koolhydraten levert veel 
vluchtige vetzuren, zoals boterzuur en 
propaanzuur. Het opgehoopte gas en de 
vloeistof in de darmen verdwijnen meestal 
via lichaamsopeningen als anus, mond 
of neus, maar kunnen soms ook de huid 
laten openbarsten. De stank van rotting 
is nu zeer sterk aanwezig. Na gasvorming 
begint het verdere verval.

De eerste tekenen van verrotting zijn 
meestal een groenige verkleuring van de 
huid door de reactie van rode bloedcellen 
met waterstofdisulfide. Hierbij ontstaat 
sulfhemoglobine, doordat het hemoglobi-
nemolecuul in plaats van zuurstof nu aan 
zwavel is gebonden. De eiwitten in spier-
weefsel worden door bacteriële proteases 
en peptidases afgebroken tot kortere pep-
tiden en aminozuren. Daarbij ontstaat 
ook putrescine (1,4-butaandiamine) uit 
arginine en cadaverine (1,5-pentaandia-
mine) uit lysine door decarboxylases die 
koolstofdioxide van aminozuren afsplit-
sen. Die stoffen veroorzaken onder meer 
de verrottingsgeur van dode lichamen. 
Andere onaangenaam ruikende afbraak-

producten van vet en eiwit zijn indool en 
skatool (3-methylindool). 

Verzepen

Onder zuurstofarme omstandigheden  
kan onderhuids vet verzepen. Op 

plekken zoals wangen, borsten, buik en 
billen, ontstaat dan ‘lijkenwas’, ofwel adi-
pocere. Dit is het gevolg van hydrolyse 
van vet met water in aanwezigheid van 
bacteriële enzymen waarbij vetzuren vrij-
komen. Er ontstaat een geelwitte, was-
achtige substantie met een zoete, ranzige 
geur. De vetzuren verhinderen groei van 
bacteriën en vertragen verdere ontleding. 

De consistentie van de lijkenwas zegt 
iets over de vordering van het ontbin-
dingsproces. In het begin heeft het een 
harde, kruimelige structuur door binding 
met natriumionen uit intercellulair vocht, 
later zorgen kaliumionen afkomstig uit 
kapotte celmembranen of omringend 
water voor een zachtere, pasta-achtige 
substantie, analoog aan groene kalium-
zeep. Uiteindelijke hardt de lijkenwas 
uit wanneer de ionen worden vervangen 
door calcium- en magnesiumionen uit 
de omgeving. Verzeping kan na onge-
veer een tot enkele maanden zichtbaar 
worden. De lijkenwas zorgt ervoor dat 
de vorm van het lichaam deels behouden 
blijft en is nog aangetroffen bij lijken die 
na 100 jaar zijn opgegraven. 

De snelheid en manier van de ontbin-
ding hangen af van veel omgevingsfacto-
ren. De belangrijkste zijn de temperatuur 

cheMie van De DooD

In misdaadseries proberen criminelen hun 
sporen uit te wissen door een lijk in zuur 
te leggen. Dan blijft er niets meer over. In 
de tv‑serie Breaking Bad proberen Jessie 

Pinkman en scheikundeleraar Walter White 
een lijk op te lossen in fluorzuur. 

Zuur Lost aLLes op
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de uitvaartbranche wil innoveren met nieuwe methoden voor lijkbezorging. dat geeft 
de klant meer keuzemogelijkheden en is milieuvriendelijker en misschien goedkoper. 

Worden resomeren en cryomeren van overledenen de nieuwe trend? 

het nieuwe
‘cremeren’

C h e m i e  r o n D  D e  u i t v a a r t  ChemisChe FeitelijkheDen  |  juli 2012

Wie niet de voorkeur geeft aan 
begraven en zich onprettig voelt 
bij het idee van verbranden, 

heeft geen alternatief. Daarom bepleit 
en onderzoekt een van de grootste uit-
vaartverzorgers Yarden al jaren de moge-
lijke introductie van twee innovatieve, 
milieuvriendelijke alternatieven voor cre-
meren: resomeren en cryomeren, ofwel 
alkalische hydrolyse met kaliloog of vries-
drogen. Die technieken liggen in het ver-
lengde van cremeren, omdat aan het eind 
eveneens een poeder overblijft. Daarnaast 
claimen leveranciers van de technologie 
dat het duurzamer, milieuvriendelijker en 
mogelijk voordeliger is. Voor de familie 
en vrienden van de overledenen blijft alles 
hetzelfde. Na de plechtigheid zien zij bij 
een crematie de laatste fase van de oven 
ook niet.

oplossen

Een biochemicus in Schotland kwam 
op het idee van alkalische hydro-

lyse om kadavers met zeer besmette-
lijke ziektes, zoals de gekkekoeienziekte 
BSE, te verwerken. Het Engelse bedrijf 
Resomation heeft de technologie aange-
past voor de behandeling van menselijke 
stoffelijke overschotten en gepatenteerd. 
Vorig jaar is een eerste hydrolysetank 
geïnstalleerd in Florida, een van de zeven 
staten in de VS waar het nu wettelijk is 
toegestaan. 

Het hydrolyseproces is vrij eenvoudig. 
Na de ceremonie wordt het lichaam uit 
de kist in een afgesloten metalen tank 
geschoven: de resomator. Zowel de kle-
ding als de lijkhoes moeten zijn gemaakt 
van eiwitten, zoals zijde of wol, omdat 
die makkelijk oplossen in de basische 
vloeistof. De tank wordt gevuld met een 
waterige oplossing van kaliumhydroxide 
met een pH van rond de 11. Bij 180 °C 
en verhoogde druk (10 atmosfeer) zodat 
de oplossing niet gaat koken, lost het 
zachte lichaamsweefsel langzaam op tot 
de basisbouwstenen. Van eiwitten blijven 
slechts peptiden of losse aminozuren 
over, vetten verzepen door reactie met het 
loog. Het proces duurt ongeveer 3 uur. 
Daarna worden de overblijfselen gespoeld 
en zijn metalen implantaten, protheses 
en tandvullingen te verwijderen. De 
groenbruin getinte vloeistof met amino-
zuren, peptiden, suikers en zouten (BOD 
is gemiddeld 47.500 mg/l) mag na afkoe-
ling op het riool geloosd worden wanneer 
de pH onder de 10 is. De poreuze botten 
(calciumfosfaat) die achterblijven op de 
metalen zeef zijn zo bros dat ze eenvou-
dig zijn te vermalen. Na hydrolyse resteert 
gemiddeld 4 kg fijn, wit poeder. 

VriesdroGen

Ook bij cryomeren blijft aan het eind 
een poeder over. Dit is rijk aan 

nutriënten, omdat bij vriesdrogen alleen 

het vocht verdampt. De kleding of de 
lijkhoes moet zijn gemaakt van maiszet-
meel. Na de ceremonie wordt het lichaam 
gekoeld tot -18 °C, waarna een bad volgt 
in vloeibaar stikstof van -196 °C. Hierdoor 
wordt het lichaam zo broos dat het door 
gecontroleerde druk uiteenvalt in kleine 
stukjes. Voor het vriesdrogen worden de 
protheses en ander anorganisch materiaal 
verwijderd. De organische resten worden 
verder verkleind (in een trillend maal-
systeem) zodat het geschikt is om te vries-
drogen. In een vacuümkamer vervluchtigt 
al het bevroren water uit de organische 
resten. Een lichaam bestaat voor ongeveer 
70 procent uit water. Van een gemiddeld 
persoon blijft na het vriesdrogen circa 25 
tot 30 kg droge stof over. Na ontsmetting 
met waterstofperoxide om de hoeveelheid 
ziektekiemen te reduceren met een factor 
100.000 blijft er een beige, steriel droog 
poeder (< 5mm) over. Je kunt het poeder 
in een biologisch afbreekbare kist van 
maiszetmeel stoppen en het begraven op 
een ondiepe plek waar het composteert. 
Een alternatief is de overblijfselen snel-
ler te laten composteren door water en 
microben toe te voegen. 

Het idee om lichamen met vloeibaar 
stikstof te bevriezen is niet nieuw, maar 

cryoMeren

bevriezen 
bij 18°C

onderdompelen 
in vloeibaar 

stikstof 

trillen tot het 
lichaam in stof 

uiteenvalt

metalen 
verwijderen 

poeder in 
biologisch 

afbreekbare kist

kist met inhoud 
composteert in 
6–12 maanden
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het patent uit 1976 is inmiddels verlopen. 
Het Engelse startup bedrijf Cryomation 
probeert het idee nieuw leven in te 
blazen en heeft met zijn cryomator 
in 2010 zelfs een Shell businessprijs 
gewonnen, omdat cryomatie 80 procent 
minder CO2 uitstoot dan een crematie. 
Helemaal vlekkeloos verloopt het proces 
echter nog niet. Een bevroren lichaam 
door alleen vibratie uit elkaar laten 
trillen was even een struikelblok. Ook 
het Zweedse bedrijf Promessa Organic 
werkt al jaren aan die techniek. De tech-
niek is getest op varkens, zelfs een met 
een metalen kunstheup, maar moet zich 
nog verder bewijzen. Cryomeren is nog 
nergens in gebruik.

MilieuVriendelijK

TNO heeft vorig jaar in opdracht van 
Yarden onderzoek gedaan naar de 

milieueffecten van de vier uitvaarttech-
nieken: resomeren, cryomeren, begraven 
en cremeren. Om de levenscyclusanalyse 
te berekenen heeft TNO elf milieueffec-
ten meegenomen, waaronder verzuring, 
vermesting, klimaatverandering, humane 
toxiciteit, aantasting ozonlaag, smogvor-
ming en landgebruik. Daarbij hebben 
de onderzoekers de uitvaartcyclus inge-
deeld in een voorfase die loopt vanaf het 
moment van overlijden tot de uitvaart en 
een eindfase waarbij de stoffelijke resten 
vergaan. Omdat er weinig wetenschap-
pelijk onderzoek is naar dit onderwerp, 

hebben de onderzoekers gebruikgemaakt 
van gegevens van de uitvaartbranche en 
bedrijven.

Uit de levenscyclusanalyse volgt dat cryo-
meren en resomeren de meest milieu-
vriendelijke methoden zijn om afscheid 
te nemen van de stoffelijke resten van 
overledenen. Voor vrijwel alle milieuef-
fecten hebben ze de laagste impact. Dit 
komt omdat de hoge energieconsumptie 
van die technieken grotendeels wordt 
gecompenseerd door het recyclen van 
(edel)metalen, zoals goud uit tanden en 
waardevolle metalen uit protheses. Alleen 
voor vermesting heeft resomeren de 
grootste milieubelasting die veroorzaakt 
wordt door het hoge nutriëntengehalte 
van het afvalwater. Begraven komt als 
slechtste uit de bus voor alle milieu-
effecten behalve vermesting. Cremeren 
zit daartussenin. 

Uitgedrukt in kosten die er gemaakt moe-
ten worden om de milieueffecten te com-
penseren komt resomeren uit op 0 euro, 
cryomeren 10 euro, cremeren 30 euro, en 
begraven delft het onderspit met 85 euro. 
Begraven is vooral zo duur vanwege het 
ruimtebeslag (52 euro), die paar vierkan-
te meter van het graf en het onderhoud 
komen ieder jaar weer terug. De milieube-
lasting van de uitvaarttechnieken is vergele-
ken met de voorfase relatief laag. Daar zijn 
maar liefst 220 compensatie-euro’s voor 
nodig. Vooral de rijdende rouwstoet op de 
dag van de uitvaart belast het milieu. TNO 
ziet voor beide fases nog veel mogelijkhe-
den om de milieubelasting met 50 procent 
te verlagen. Maar milieuvriendelijker of 
niet, voordat de nieuwe technieken voor 
lijkbezorging in Nederland mogelijk zijn, is 
toch eerst een wetswijziging nodig.           |

postuum ‘doorleven’ als geplastineerd anatomisch 
kunstwerk kan bij het Institute for Plastination 

van anatoom en wetenschapper Gunther von hagens. 
hij heeft de conserveringsmethode uitgevonden, gepa
tenteerd en geperfectioneerd. na overlijden moet de 
ontbinding van het gedoneerde lichaam zo snel mogelijk 
worden gestopt. Formaline wordt via de aders het lichaam 
ingepompt om alle bacteriën te doden en weefselafbraak 
tegen te houden. met pincetten en scalpels worden 
vervolgens de huid, en vet en bindweefsel verwijderd 
en wordt het lichaam nauwkeurig geprepareerd voor het 
medische doel. Daarna volgt onderdompeling in een bad 
met aceton bij lage temperaturen (25 °C), zodat de ace
ton al het water in de cellen kan vervangen. De volgende 
stap is de aceton vervangen door een vloeibare silico
nenoplossing. Dit gebeurt onder vacuüm, waarbij aceton 
verdampt, en de polymeervloeistof de cellen intrekt. Dit 
gaat door tot al het weefsel compleet verzadigd is met 
vloeibaar plastic. voor een heel lichaam kan dit weken tot 
maanden duren. Daarna wordt het lichaam in de gewens

te houding gezet en kan het uitharden beginnen door de 
polymerisatie te starten met gasvormige uitharder in een 
afgesloten ruimte. De behandeling van een heel lichaam 
duurt ongeveer 1 jaar.               |

vereeuwigD

sommige mensen verkiezen de diepvries als tijdelijke 
rustplaats na de dood: de cryonisten. Daar wachten ze 

in de hoop dat de medische wetenschap hen in de verre 
toekomst weer tot leven kan wekken. in amerika zijn er 
een aantal instituten als alcor en het Cryonics institute 
die mensen invriezen en bewaren. in 1967 werd de eerste 
mens ingevroren. inmiddels zijn al meer dan tweehonderd 
mensen en huisdieren hem gevolgd. in nederland is dit 
niet toegestaan. Dat maakt het lastig voor geïnteresseer
den, want de invriesprocedure moet het liefst direct na het 
overlijden beginnen voordat hersenweefsel onherstelbaar 
beschadigt. het proces start met het koelen van het lichaam 
en aansluiten op een hartlongmachine om de circulatie 
van bloed en zuurstof weer op gang te brengen. vervolgens 
wordt lichaamsvocht vervangen door een antivriesmiddel 

(viaspan) om beschadiging door ijskristalvorming te voor
komen. verpakt in droog ijs en plastic wordt het lichaam 
verder tot 130 °C afgekoeld met een snelheid van 1 °C/uur 
zodat de cellen niet scheuren. in enkele dagen wordt het 
lichaam verder gekoeld tot 196 °C en bewaard in een dewar
vat met vloeibaar stikstof. uit voorzorg met het hoofd naar 
beneden, mocht de stikstof te snel verdampen. het hoofd 
bevat volgens de cryonisten de belangrijkste informatie. 
Cryonisten kunnen ook alleen hun hoofd laten invriezen. 
Dat is een stuk goedkoper en tegen die tijd kan een lichaam 
er wel weer aangroeien denken ze. om hersenen in te vrie
zen is alcor overgestapt naar vitrificatie. Dit is een nieuwe 
invriesprocedure waarbij de celinhoud overgaat in een soort 
glastoestand zonder dat kristalvorming optreedt, maar waar
voor wel een giftiger antivriesmiddel nodig is.   |

wachten op De wetenschap 
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voor op sChool
 1. Het precieze tijdstip van overlijden is lastig vast te stellen. 

Welke methoden werden en worden gehanteerd om de dood 
vast te stellen?

 2. Geef aan wanneer na de dood de aerobe stofwisseling plaats-
maakt voor de anaerobe stofwisseling. 

 3. Wat is de functie van gebruik van een hart-longmachine na 
de hersendood?

 4. Bij anaerobe stofwisseling ontstaat melkzuur in de spieren 
(net als bij spierpijn). Welke invloed heeft melkzuur op de 
ontbindingssnelheid van het lijk?

 5. Ontbindingsprocessen van het het lijk komen veel overeen 
met bederf van voedsel. Vergelijk conserveringsmethoden 
van voedsel met manieren om het dode lichaam tegen ont-
leding te beschermen.

 6. Geef aan hoe het vlekkenpatroon op het lichaam informatie 
geeft over de lichaamshouding tijdens en na het overlijden.

 7. Wat is het hoofdproduct van de afsplitsing van CO2 (decar-
boxylering) uit glutaminezuur?

 8. Geef de verzepingsreactie van een vet met een oplossing van 
natriumhydroxide.

 9. Noteer de reactievergelijking voor de splitsing van eiwitten 
in aminozuren.

 10. Leg uit wat de rol van een insectendeskundige is bij CSI.
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Thanatos is een vrij onbekende figuur uit de Griekse mythologie. Hij 
is de personificatie van de dood. Zijn naam komt in het Nederlands 

voor in het woord euthanasie en thanatopraxie.
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