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Voorwoord

De Federatie heeft als doel verbetering kwaliteit van het 
afleggen van overledenen en het bieden van rouwverwer-
king aan families . Met deze nieuwsbrief willen wij gaarne 
de onderlinge band versterken, en wat nieuws met u delen.   

Verslag van de “Wasdede” workshop 
op 25 maart 2017 

“Let vooral goed op jezelf bij het afleggen want bacteriën 
van overledenen kunnen dodelijk zijn”.

Inleiding 
In het kader van kwaliteitsverbetering van de zorg die 
wij verlenen aan overledenen heeft de Federatie van  
Surinaamse aflegverenigingen Nederland in samenwer-
king met PC Uitvaart de workshop “wasdede” anno 2017 
verzorgd. Docenten van de workshop waren mevrouw  
Rianne Seelt en de heer Adri Kloosterman beiden verbon-
den aan uitvaartopleidingen en werkzaam bij PC uitvaart. 
De workshop werd bezocht door 58 deelnemers die 18  
aflegverenigingen vertegenwoordigden, een groot deel 
van de verenigingen verbonden aan de Federatie. De 
workshop omvatte: Voorzorg werkzaamheden van overle-
denen en de benodigde vaardigheden en tips bij het afleg-
gen. Hygiëne en eigen veiligheid, alsmede de technische 
kant van het sterfproces. De bijeenkomst werd gestart met 
de gebruikelijke rituele handen wassing en gebed. Deelne-
mers kregen een bewijs van deelnemingscertificaat.  
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wc rollen onder de elle bogen geplaats worden. Vroeger 
werd alles afgestopt met vette lappen, nu niet meer. Gas-
sen moeten de kans krijgen te ontsnappen. De buik gaat 
zwellen omdat de bacteriën die bij leven een andere func-
tie hadden, bij dood een totaal andere functie hebben. De 
functie is het lichaam te doen verdwijnen en die omzetten 
in gassen en vocht dat stinkt. Zijn er  open wondjes bij over-
ledenen die kunnen met haarlak gedept worden. Glycerine 
kan voor de lippen gebruikt worden en hele vette crème 
zonder alcohol. Bij rode randjes rond de ogen kan glyceri-
ne gebruikt worden. Bij het scheren geen scheerapparaat 
gebruiken. Met een scheermes kan alles recht getrokken 
worden. Nooit een overledene rechtop zetten. Overlede-
nen hebben geen spierspanning meer. Formaline is giftig 
en bij gebruik heel weinig bij het balsemen. Beter dettol 
en of citronella gebruiken. Lysol is heel erg slecht voor een 
bewassing. Het doorgroeien van haren en nagels gebeurt 
niet bij overledenen.  

Hygiëne en veiligheid 
Bacteriën die vrijkomen bij een overledene zijn niet gezond 
voor eigen lichaam. Helemaal niet gezond. Het dragen van 
handschoenen is een vereiste gedurende de gehele be-
wassing en vooraf alle spullen klaarleggen wat gebruikt zal 
worden.  Een plastic short is over de werkkleding altijd aan-
geraden.  
Men kan aan deze bacteriën dood gaan bij een lage weer-
stand. Bacteriën broeien en het barst van de bacteriën. Bij 
thuiskomst witte jassen en werkkleding direct apart wassen 
met desinfecterend zeep. Na het afleggen handen min-
stens twee minuten wassen met desinfecterende zeep die 
in bijna alle kamers voorhanden zijn. Met een borstel han-
den en nagels wassen.  

Wasdede (bewassing van overledene) 

Huid/bewassen 
Bij het bewassen van overledenen wordt lauw water  
gebruikt en absoluut geen zeep. In alle zeepsoorten zit  
parfum dat vocht onttrekt.  
Het lichaam deppen en oppassen dat huid velletjes niet  
afpoetsen. Droog deppen mag ook. Na dagen zakt het 
vocht weg. 

Ogen 
Overledenen willen alles zien, ze willen gluren en ze kijken 
je altijd aan. Dus ogen sluiten. Goed sluiten. Geen kracht 
zetten op de ogen. Tenzij de boven oogleden uitgedroogd 
zijn, kunnen er natte gaasjes opgezet worden. Een tip is 
vloeipapier of papieren zakdoek. 
Oogdopjes worden niet aangeraden, alleen door specifie-
ke professionals aanbevolen.  
 
Mond 
Het dichtmaken van de mond kan een klus zijn. Bij het in-
doen van de prothese moet het eerst nat gemaakt worden 
en de onderkant eerst. Gebruik twee kussens een voor on-
der het hoofd en een onder de schouders. 
Formeel moet aan de familie gevraagd worden als de 
mond dicht gehecht moet worden. Kin steuntjes kunnen 
behulpzaam zijn. Bij het indoen van het gebit geen tand-
pasta gebruiken. 
 
Lichaam 
Laat het lichaam de kans krijgen om af te koelen. Haal 
dekbed en of dekens weg. Handen om de buik omhoog. 
Dit in verband met de zwaartekracht. Er kunnen ook twee 
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Tip: wijst iemand aan die bij het afleggen geheel belast 
is met hygiëne en veiligheid en er ook op toeziet dat het 
toegepast wordt.  Zorg voor jezelf en let op de “viezigheid” 
wat je al of niet mee naar huis neemt. 

Sterven 
Sterven is een proces dat vooraf gaat aan de dood. Meta-
bolisme oftewel het proces van sterven waarbij er bij de 
dood de bacteriën in de darmen een feestmaal houden, 
gasvorming.  
Vaak bij het einde van een sterfproces worden pijn en be-
nauwdheid weggehaald door het toedienen van morfine. 
Pupillen gaan vergroten, en een onregelmatige ademha-
ling. Ogen zijn de spiegel van de ziel.  
Islamieten praten niet bij het lichaam, maar fluisteren in de 
oren. Wij mogen zeggen maar niet verklaren dat iemand 
dood is.   

Verantwoording 
Deze veiligheidsvoorschriften zijn een aanvulling op het 
verslag dat u aangereikt was bij de Federatie algemene 
vergadering. De focus van dit verslag ligt op de basale han-
delingen bij het afleggen en vooral het weer scherp stellen 
van hygiëne en veiligheidsmaatregelen bij het bewassen 
van overledenen. 
Dank aan allen die meegewerkt hebben aan deze bijeen-
komst in het bijzonder de docenten Mevrouw Seelt en de 
heer Kloosterman.   

MI DE WAN WROKOMAN 

MI DE WAN WROKO MAN, SO MI DE TAN

WROKO MI LOBI TU, LESIMAN GO VO YU

ODI ODI ALLA WROKO MAN, ODI GI YU

EFU NA SO A DE, KONDRE SA BLESI YU

ODI ODI ALA WROKOMAN, ODI GI YU
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A SI DA BLINKEN EN DA GLORI   

VO DA HEMEL SO FARAWE, SO MOY  

MA SAN VO DU GO DRAPE     

NA HEMEL, NA WI TATA HOSO.   

MA SANG, MA SANG, MA SANG (2X)  

MA SAN VO DU VO GO DRAPE   

NA HEMEL NA WI TATAHOSO    

TE A DORO NA HEMEL PARADIJS 

FURU SANTA SUMA A SA SI  

TATA ABRAM, ISAK, JACOB TU 

DEM ALA SA ROMBOTO HEM 

WE DAN. WE DAN, WE DAN (2x) 

WE DAN HEM ZIEL SA FENI BRO 

NA HEMEL NA WI TATA HOSO 

VO NYANG DA BRUILOFT VO DA LAM 
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FEDERATIE OP LIJST KENNISCENTRUM IMMATERIEEL ERFGOED NEDERLAND UNESCO 

Federatie bijeenkomsten 2017 en 2018 
Federatie bijeenkomsten hebben een vredig karakter waar-
bij wij gezamenlijk spreken over traditie van het afleggen,  
ethische aangelegenheden, verjonging van leden, relatie met 
uitvaartinstellingen en Suriname. Maar vooral de ontmoeting 
met elkaar en elkaar beter te leren kennen.  



12  •  NIEUWSBRIEF 2017/2018 NIEUWSBRIEF 2017/2018  •  13

Dinari Dey 2017 te Den Haag 
Dank aan aflegvereniging Trouw die de Dinary Dey 2017 in 
Den Haag georganiseerd had. Dank aan de aflegverenigingen; 
de  dragers Wi kan Doe, Federatie Suriname, dominee Lind-
ner, hoofdsponsor Yarden alsmede allen die hun medewerking 
hebben verleend. 

Wij wensen Aflegvereniging Lobi Sjalom veel kracht en wijs-
heid bij het organiseren van Dinari Dey 2018 te Rotterdam op 
zondag 16 september 2018. 
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Federatie bijeenkomsten 2017 en 2018 
Federatie bijeenkomsten hebben een vredig karakter waar-
bij wij gezamenlijk spreken over traditie van het afleggen,  
ethische aangelegenheden, verjonging van leden, relatie 
met uitvaartinstellingen en Suriname. Maar vooral de ont-
moeting met elkaar en elkaar beter te leren kennen.  

Slotwoord
Waarde broeders en zusters. 
We hebben in deze nieuwsbrief niet alle foto’s en nieuws 
kunnen delen. Overige foto’s zullen wij op de website plaat-
sen. www.federatieafleggers.nl. 

Wij wensen u allen een gezond vredig jaar met heel veel 
blijdschap en plezier in het leven. Vergeef elkander snel en 
heb elkander lief voor nu en voor altijd. Het bestuur van de 
Federatie Surinaamse aflegverenigingen Nederland. 
 



Den Haag, juli 2018


