Aaron is amper 22, maar nu al heeft hij een diploma op zoek om lijken te mogen balsemen.
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MENEN/WEVELGEM/LEDEGEM - De 22-jarige Aaron Serrus uit Moorsele is de jongste
beoefenaar in ons land van thanatopraxie. Het voorbije weekend kreeg hij zijn diploma.
Thanatopraxie is een behandeling die het ontbindingsproces van een lijk vertraagt.
Aaron Serrus(22) is de derde generatie die door het leven gaat als begrafenisondernemer. 'Mijn
grootvader startte de zaak op in 1959. Hij werkte aanvankelijk bij een firma waar men baldakijnen en
rouwkapellen verhuurde. Mensen werden toen vaak thuis opgebaard in afwachting van de begrafenis.
Hij kwam veel in contact met rouwende families en begon toen zelf een zaak als
begrafenisondernemer. Hij stierf dit jaar op 79-jarige leeftijd', vertelt Aaron.
Aaron’s vader Patrick(50) kwam in 1982 in de zaak en samen met zijn vrouw breidde hij die uit met
funeraria in Gullegem, Ledegem, Moorsele en Menen. 'Dag op dag vijftig jaar na de start van onze
zaak, kwam ik in 2009 ook in het bedrijf. Dat gebeurde na de overname van begrafenisonderneming
“Vankersschaever” in Wevelgem', zegt Aaron.
'Ik had graag de studies thanatopraxie gevolgd', zegt vader Patrick. 'Omdat ik er echter met mijn
vrouw alleen voor stond en we ook nog een gezin hadden, ontbrak me daarvoor de tijd. Ik ben dan
ook fier dat Aaron dat diploma nu wel heeft behaald.'
Stage in London
Aaron ging gedurende twee jaar één dag per week naar Hasselt waar hij naast anatomie ook
praktijkgerichte lessen kreeg. Hij volgde verder acht weken stage in Londen, Parijs, Toulon, Nanterre
en Cannes. 'Ik had al honderd behandelingen achter de rug voor ik mocht deelnemen aan het
theoretisch en praktisch examen.'
'Om het ontbindingsproces van een lichaam te vertragen, worden bloed, gassen en lichamelijk vocht
verwijderd en wordt een oplossing op basis van formaldehyde in de aders ingebracht', vertelt Aaron.
'Op die manier krijgt het lichaam zijn natuurlijke kleur terug. Zo vermijdt men ook vochtverlies en is het
niet nodig de overledene meteen in de kist op te bergen'
'Vooral voor wie thuis, waar er geen koelsysteem is, wil opgebaard worden, is dat een goede
oplossing. Het is ook nodig voor mensen die naar het buitenland moeten worden gerepatrieerd. In
Frankrijk worden zeventig procent van de lichamen op die wijze behandeld.'
Een thanatopraktor gaat indien nodig het lichaam ook reconstrueren. Op die manier kunnen de
nabestaanden hun geliefde bijvoorbeeld na een ongeval op een eervolle wijze een laatste groet
brengen.

