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Waarom CMO?
Bijdragen aan een waardig afscheid

Afscheid nemen van een overleden dierbare betekent het begin van het rouwproces.
Soms lijkt een afscheid echter niet mogelijk door de staat waarin het lichaam zich
bevindt. Thanatopraxie en restauratie kunnen dan een oplossing bieden.
Thanatopraxie en restauratie zijn behandelingen waarmee onze specialisten een lichaam toonbaar
kunnen maken. Hierdoor kan een mooi en waardig laatste afscheid mogelijk worden, ook als dat in
eerste instantie problematisch lijkt. Daarmee bieden ze nabestaanden de gelegenheid om toch nog
één keer de hand vast te houden, of de bevestiging te krijgen dat hun dierbare is overleden.

“Afscheid nemen betekent het
begin van het rouwproces”
Bezoekadres
Koppelsedijk 10
4191 LC Geldermalsen

Waardig afscheid
Wilt u de geruststelling dat een lichaam langer in goede
conditie blijft bij een opbaring? Ervaart u problemen met de
staat van een lichaam zodat opbaring niet (langer) wenselijk
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www.curamortuorum.nl

is? Wilt u bijdragen aan de mogelijkheid van een laatste
afscheid wanneer nabestaanden worden geconfronteerd met
een onverwacht overlijden? Er is meer mogelijk dan de meeste
mensen denken. Bel ons gerust voor een persoonlijk advies. Zo
kunnen we samen zorgen voor een waardig afscheid.
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Thanatopraxie is een lichte vorm van balseming die de bacteriën in het lichaam van een

Restauratie is een behandeling waarmee we delen van het lichaam van een overledene

Thanatopraxie en restauratie zijn specialismen die vragen om kennis, expertise én

overledene tijdelijk verdooft. Het proces van ontbinding wordt zo vertraagd.

herstellen. Daarmee dragen we bij aan een waardig afscheid, ook als dat in eerste instantie

zorgzaamheid. Onze specialisten hebben dit totaalpakket in huis.

niet mogelijk lijkt.
Thanatopraxie is een chirurgische ingreep die onze specialisten alleen in speciaal uitgeruste ruimtes
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uitvoeren. De behandeling kan vlak na het overlijden plaatsvinden, maar ook iets later, indien blijkt dat

Soms is een lichaam ernstig beschadigd, bijvoorbeeld na een ongeval of misdrijf. Hulpverleners zijn dan

zijn daarom naast behandelaar ook aanspreekpunt voor de

het ontbindingsproces een belemmering gaat vormen voor een waardig afscheid.
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familie, de uitvaartondernemer en eventueel de hulpinstanties.

echter een belangrijke stap in het rouwproces. Met restauratie maken wij dat afscheid weer mogelijk.

We nemen alle tijd voor een uitleg van de behandeling en het

“Meer zekerheid dat het lichaam in goede
conditie blijft”

beantwoorden van vragen van de betrokkenen.

“U hoeft die beoordeling niet alleen te maken”

“We nemen alle tijd voor
uitleg en het beantwoorden
van vragen”

Een zorg minder

Mogelijkheden

Het vertragen van de ontbinding van het lichaam geeft meer
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contact met ons opneemt, kunnen we de situatie bespreken aan de hand van uw bevindingen en foto’s.

voordelen. Zo blijft het lichaam natuurlijker van kleur

We kijken daarbij naar wat wél mogelijk is en doen vervolgens onze uiterste best voor de overledene en

De wens van de nabestaanden staat centraal

en verdwijnen vreemde verkleuringen doorgaans.

de nabestaanden.

Het is onze overtuiging dat we ons werk pas echt goed kunnen

Nabestaanden krijgen zo de kans om afscheid te nemen

doen als we weten wat de wens van de nabestaanden is.

van hun dierbare zoals zij deze zich graag herinneren.

We zullen daarom altijd goed doorvragen en kijken naar de mogelijkheden.
Soms weet een familie dat bepaalde delen van het lichaam te ernstig zijn beschadigd, maar blijkt bij
navraag dat ze nog zó graag bijvoorbeeld de hand willen vasthouden. Dan vinden wij het een eer als wij
daarvoor mogen zorgen.

Over CMO
CMO is specialist op het gebied van postmortale zorg
(zorg voor overledenen) en is onderdeel van de Zorg Diensten
Groep. Wij bieden professionele en innovatieve dienstverlening
aan instanties die te maken hebben of kunnen krijgen met
‘het levenseinde’.
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Gerda van den Hoek, eigenaar van Gerda van den Hoek
Uitvaartzorg (Amersfoort)

“Zo gelukkig met het resultaat”
Uitvaartverzorger Gerda van den Hoek werkt graag samen met CMO. Ze is onder de indruk
van de kwaliteit van de dienstverlening en de liefdevolle manier waarop de medewerkers
hun zorg bieden.
“De samenwerking is open en prettig. Ik kan CMO altijd bellen voor advies. Soms ben ik erbij wanneer
ze aan het werk zijn. Dan zie ik met hoeveel rust en liefde ze voor het lichaam zorgen. Zo hebben we een
keer samen voor een kind van 11 jaar gezorgd; dat heeft heel veel indruk gemaakt.”
Geef ze een keuze
“Ik leg altijd aan de familie uit dat er misschien nog mogelijkheden zijn. Zij denken
er meestal even over na, er hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Maar als
uitvaartondernemer vind ik het belangrijk dat ze wéten dat er een keuze is.
En als het niet gedaan kan worden, zeggen ze dat bij CMO ook eerlijk.”
Dankbaar
“Met hun werk leveren ze een belangrijke bijdrage aan een mooi
afscheid. Vorige week had ik nog een gezin dat zó dankbaar was dat
ze toch nog enkele dagen naar hun vader konden gaan. Ik krijg er nu
nog kippenvel van.”

“We konden onze ogen niet
van hem afhouden”
De vader van Gert-Jan koos bewust voor thanatopraxie na zijn overlijden. Het resultaat
was zo indrukwekkend dat hij besloten heeft: ‘Dit wil ik later ook.’
“Toen mijn vader wist dat hij niet meer beter zou worden, is hij zijn uitvaart gaan regelen. Op een
dag vertelde hij ons dat hij een thanatopraxiebehandeling wilde, zodat mensen op een mooie manier
afscheid van hem konden nemen.”
Bij hem blijven
“Ik had zelf al vaak meegemaakt dat een kist eerder gesloten moest worden omdat het beeld van de
overledene niet fijn meer was voor de nabestaanden. Dat wilden we niet: voor mijn vader niet, maar ook
niet voor onszelf. Dankzij thanatopraxie konden we gelukkig tot aan de uitvaart bij hem blijven.”
Mooi afscheid
“Het resultaat was indrukwekkend. We konden onze ogen niet van hem afhouden, wat zag hij er mooi
uit! We durfden hem aan te raken en ook de kleinkinderen hadden geen huiver om bij opa te zijn.
We hebben het afscheid heel intens beleefd. Later mogen mensen ook van mij zo afscheid nemen.”

Landelijk & gecertificeerd
Voor een snelle en gekwalificeerde dienstverlening

CMO staat voor een snelle en flexibele beschikbaarheid van kwaliteit. We zijn als
zelfstandige organisatie ISO-gecertificeerd en zorgen ervoor dat u altijd een beroep op
onze deskundigheid kunt doen.
We werken met een team van gespecialiseerde thanatopracteurs en restauratiespecialisten die landelijk
opereren. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week oproepbaar en inzetbaar. U kunt dus altijd en overal
via één centraal nummer een beroep op ons doen: 015 - 219 59 59.

“U kunt altijd en overal
		
een beroep op ons doen”
Borging van kwaliteit
Al onze werkzaamheden worden getoetst
aan de ISO 9001-certificering. Daaronder
vallen onze medewerkers, apparatuur,
reinigings- en desinfecteringsmiddelen,
evenals de procesbeschrijvingen en
bedrijfsvoering. We onderwerpen ons
kwaliteitssysteem ieder jaar aan een
audit en eens in de drie jaar vindt een
totale hercertificering plaats. Zo borgen we
de kwaliteit van onze dienstverlening.
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Lisanne van der Warf, verpleegkundige afdeling traumatologie UMCG

‘Specialistische technieken in
postmortale zorg’
Lisanne van der Warf liep in het UMCG een middag mee met CMO-medewerker
Edwin Spieard. Lisanne is onder de indruk van de specialistische postmortale zorg
die door CMO wordt verleend.
“Ik werk op de afdeling traumatologie en heb daar te maken met mensen die
overlijden als gevolg van een ongeval of na een operatie. De manier waarop
mensen als Edwin deze overledenen behandelen, waardoor nabestaanden
toch op een prettige manier afscheid kunnen nemen, is bijzonder. Toen
hij voorstelde dat ik een middag met hem mee zou lopen, heb ik de
kans met beide handen aangegrepen.
Naast de standaard verzorging van de overledene, beheersen
CMO-medewerkers allerlei technieken om een overledene die
er door omstandigheden niet meer uitziet zoals zijn familie
dat gewend is, toch weer herkenbaar te maken. Zo heeft
Edwin me precies laten zien hoe hij het haar van
een overledene naar kale plekken op het hoofd
kan transplanteren door een stukje was
op mijn hand aan te brengen en daar wat
van mijn eigen haar in te zetten. Het is een
mooie techniek na een schedelreconstructie
of wanneer een overledene een geschoren
operatiewond aan het hoofd heeft.”
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Bijdragen aan een waardig afscheid

Afscheid nemen van een overleden dierbare betekent het begin van het rouwproces.
Soms lijkt een afscheid echter niet mogelijk door de staat waarin het lichaam zich
bevindt. Thanatopraxie en restauratie kunnen dan een oplossing bieden.
Thanatopraxie en restauratie zijn behandelingen waarmee onze specialisten een lichaam toonbaar
kunnen maken. Hierdoor kan een mooi en waardig laatste afscheid mogelijk worden, ook als dat in
eerste instantie problematisch lijkt. Daarmee bieden ze nabestaanden de gelegenheid om toch nog
één keer de hand vast te houden, of de bevestiging te krijgen dat hun dierbare is overleden.
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staat van een lichaam zodat opbaring niet (langer) wenselijk

Postadres
Postbus 335
4190 CH Geldermalsen
T (015) 219 59 59
F (0345) 58 06 59
sdt.cmo@zdg.nl
www.curamortuorum.nl

is? Wilt u bijdragen aan de mogelijkheid van een laatste
afscheid wanneer nabestaanden worden geconfronteerd met
een onverwacht overlijden? Er is meer mogelijk dan de meeste
mensen denken. Bel ons gerust voor een persoonlijk advies. Zo
kunnen we samen zorgen voor een waardig afscheid.

