Cura Mortu Orum Mortuariabeheer

Nazorg bij donatie
De overledene die door u wordt opgehaald, heeft een procedure voor
weefsel- en/of orgaanuitname ondergaan. In veel gevallen zal deze
procedure niet voor complicaties zorgen bij de opbaring.
Er kunnen echter wel veranderingen optreden die bij opbaring als storend
kunnen worden ervaren. Indien onderstaande complicaties optreden neem
dan contact op met BISLIFE. U wordt dan ondersteund / geadviseerd in het
verhelpen van deze complicaties.
•
•
•
•
•
•

Na een hoornvliesdonatie kan een brilhematoom ontstaan (blauwe
plekken om de ogen).
Na een huiddonatie zal een overledene onder de bovenkleding een
witte overall aan hebben.
Na een huiddonatie kan lekkage ontstaan.
Bij hartklep- en bloedvatdonatie kan wondlekkage ontstaan.
Na een orgaandonatie kan de gelaatskleur opvallend bleek worden.
Na een botdonatie is het gewenst dat kleden zeer voorzichtig gebeurt,
omdat het lichaam minder stevigheid heeft dan voor de donatie.

Uiteraard kan familie altijd meehelpen bij de verzorging en het kleden van
een overledene, ook na een donatie, maar het is gewenst dat dit gebeurt
met gepaste begeleiding i.v.m. de veranderingen die hierboven zijn
genoemd.
De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) heeft afspraken met CMO
gemaakt, om een waardige en respectvolle opbaring mogelijk te maken, ook
na donatie.

Is er sprake van een verandering bij de overledene, zoals
hierboven genoemd?
Belt u dan met BISLife via 071 408 39 00 (24/7).
BISLife schakelt een specialist van CMO in, die ter plaatse komt om de
overledene nader te verzorgen. Indien nodig met behulp van make-up,
airbrush of restauratieve technieken.
De kosten voor deze behandeling zullen door NTS worden vergoed.
Het is dan ook een kleine moeite om bij veranderingen en/of problemen te
bellen met BISLife. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat de
nabestaanden op een waardige manier afscheid kunnen nemen van de
overledene.
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