
Accreditatiewaardige opleidingen 
1 december 2022 - In onderstaand overzicht vind je cursussen/opleidingen
die geschikt zijn ter verkrijging van accreditatiepunten. Per scholing wordt het
aantal te verkrijgen PE-punten weergegeven. De scholing betreft met name
de vakgebieden postmortale zorg en communicatie en omgang met
nabestaanden. 

Opleidingsaanbod van Ansata

Training: 
Make-up aanbrengen met airbrush tijdens een overledenenverzorging of thanatopraxie
behandeling. 
1 lesdag. Locatie Lomm (gemeente Venlo)
https://ansata.nl/opleidingen-en-trainingen/make-up-aanbrengen-met-airbrush/

Na overlijden kunnen er hevige verkleuringen ontstaan op het gezicht of handen van de overledene. Als gevolg van deze
verkleuringen kan de opbaring onaangenaam zijn voor de nabestaande. Tijdens een overledenenverzorging of
thanatopraxie behandeling wordt er vaak een dikke laag make-up gebruikt om deze te camoufleren. Echter geeft een
dikke laag make-up een onnatuurlijke uitstraling. Make-up aanbrengen met airbrush biedt dan de uitkomst. Airbrush
wordt vaak geassocieerd met het spuiten van verf. De techniek die gebruikt wordt om make-up aan te brengen met de
airbrush verschilt echter van het aanbrengen van verf. De make-up wordt namelijk in heel kleine druppeltjes verdeeld,
wat vernevelen genoemd wordt. Zo is er juist maar heel weinig make-up nodig. Daardoor kan na de
overledenenverzorging met airbrush de overledene opgebaard worden met een natuurlijke kleur op het gezicht en
handen. Onze training helpt jou je kennis en praktijk ervaring te vergroten. Zo kan je in elke situatie voor een natuurlijke
uitstraling zorgen van de overledene.

Deze activiteit valt onder categorie 3. De activiteit bevat 1 dag van 6 uur en daarmee 6 uur.
Toekenning punten is daarmee (3*6) 18 PE-punten.
 
Training: 
Make-up & Camouflage aanbrengen tijdens het verzorgen van een overledene of thanatopraxie
behandeling.
 1 lesdag. Locatie Lomm (gemeente Venlo)
 https://ansata.nl/opleidingen-en-trainingen/make-up-en-camouflage/

Tijdens de overledenenverzorging is het belangrijk dat je make-up op de juiste manier gebruikt. Alleen dan kan je een
blauwe plek, schaafwond of andere kleine verwonding professioneel camoufleren. Als je hier geen of weinig ervaring in
hebt, dan is onze training “Make-up en camouflage” tijdens de overledenenverzorging iets voor jou!
Een natuurlijke uitstraling
Het is een veel voorkomende beslissing om wel of geen make-up aan te brengen tijdens de overledenenverzorging. Het
is gewenst om de opbaring zo natuurlijk mogelijk te laten plaatsvinden. Vooral het aanbrengen van veel make-up dient
voorkomen te worden. Zo kunnen nabestaanden afscheid nemen van hun dierbare zoals hij of zij bij leven was. Het is
daarom belangrijk dat wanneer je overledenenverzorging toepast goede kennis hebt over diverse make-up en
camouflage technieken.
Kiezen voor de juiste make-up
Ook is het belangrijk om te weten welke soorten make-up er zijn en wanneer ze gebruikt worden. Het aanbrengen van
make-up bij een overledene is een vak apart. Het verschilt dan ook van het aanbrengen van make-up bij levende
personen. Onze make-up- en camouflagetraining helpt je om de juiste kennis en technieken je eigen te maken. Na
afloop van de training kun je de technieken tijdens de overledenenverzorging toepassen om een mooie, natuurlijke
opbaring te verzorgen.
 
Deze activiteit valt onder categorie 3. De activiteit bevat 1 dag van 6 uur. Toekenning punten is
daarmee (3*6) 18 PE-punten.

https://ansata.nl/opleidingen-en-trainingen/make-up-aanbrengen-met-airbrush/
https://ansata.nl/opleidingen-en-trainingen/make-up-en-camouflage/
https://ansata.nl/opleidingen-en-trainingen/make-up-en-camouflage/


Training: 
Complexe thanatopraxie behandelingen
Duur thananatopraxiebehandeling gemiddeld 3 uur. Locatie: locatie van de trainee.
https://ansata.nl/opleidingen-en-trainingen/complexe-thanatopraxie-behandelingen/

Ben jij een gediplomeerd thanatopracteur? In dat geval ervaar je wellicht problemen met complexe
thanatopraxiebehandelingen. Onze training “Complexe thanatopraxie behandelingen” helpt jou je kennis te
vergroten in onderwerpen als oedeem, obductie, gasvorming, vulling geven bij sterke vermagering of
thanatopraxie na orgaandonatie. Ook helpen wij je beter om te gaan met deze situaties. Zo kun je de kwaliteit van
je balsemingen verhogen. Indien gewenst komen we bij je langs wanneer je met een complexe behandeling wilt
gaan starten. Zo kunnen wij samen met jou de thanatopraxiebehandeling uitvoeren. Dit is wel zo fijn! Zelf zorg je
voor een geschikte verzorgingsruimte en de benodigde materialen. Wij zorgen voor de juiste balsemvloeistoffen en
trainen je in verschillende technieken.
Tijdens de training “Complexe Thanatopraxie Behandelingen” komen verschillende elementen aan bod als
thanatopraxieinstrumenten, keuze in balsemvloeistoffen, invloed van ziekte op opbaring ten toepassing van
technieken.

Deze activiteit valt onder categorie 3. De activiteit bevat 3 uur. Toekenning punten is
daarmee (3*3) 9 PE-punten.

Training: 
Bijscholing thanatopraxie behandelingen
Duur thananatopraxiebehandeling gemiddeld 3 uur. Locatie: locatie van de trainee.
https://ansata.nl/opleidingen-en-trainingen/gediplomeerd-thanatopracteur/

Ben jij een gediplomeerd thanatopracteur maar wil je je basis verder verdiepen? Onze training “Bijscholing
thanatopraxie behandelingen” helpt jou je kennis te vergroten in het uitvoeren van een thanatopraxiebehandeling.
Ook helpen wij je de overledene beter te "lezen". Zo kun je de kwaliteit van je balsemingen verhogen. Indien
gewenst komen we bij je langs wanneer je een behandeling wilt gaan starten. Zo kunnen wij samen met jou de
thanatopraxiebehandeling uitvoeren. Dit is wel zo fijn! Zelf zorg je voor een geschikte verzorgingsruimte en de
benodigde materialen. Wij zorgen voor de juiste balsemvloeistoffen en trainen je in verschillende technieken.
Tijdens de training “Bijscholing Thanatopraxie Behandelingen” komen verschillende elementen aan bod zoals
keuze in instrumenten en vloeistoffen, mooie opbaring tot het eind, beperking of uitsluiten van invloeden van
bepaalde ziektes, kennis van reactie van balsemvloeistoffen op medicijnen en/of ziekten en toepassing
technieken.

Deze activiteit valt onder categorie 3. De activiteit bevat 3 uur. Toekenning punten is
daarmee (3*3) 9 PE-punten.

Training:
Balsemvloeistoffen en Veilig werken
 1 lesdag. Locatie Lomm (gemeente Venlo)
https://ansata.nl/opleidingen-en-trainingen/

Ben jij een gediplomeerd thanatopracteur maar wil je je kennis vergroten over de materialen en vloeistoffen
waarmee je werkt? Onze training “Balsemvloeistoffen en Veilig werken” helpt jou je kennis te vergroten in het
gebruik van thanatopraxie vloeistoffen. Wetgeving komt uitgebreid aan bod en natuurlijk ook de oplossingen om
toch veilig te kunnen werken voor zowel jezelf als de mensen om je heen. Ook de werking van de vloeistoffen zelf
worden helemaal uitgelegd. 
Tijdens de training “Balsemvloeistoffen en Veilig werken” komen verschillende elementen aan bod, zoals keuze
vloeistof in bepaalde situaties, kennis van reactie van balsemvloeistoffen op overledenen, wat gebeurt er
wetenschappelijk, mogelijkheden om veilig te kunnen werken, persoonlijke beschermingsmiddelen, wat zegt de
wetgeving en waar raakt de wetgeving de thanatopracteur.

Deze activiteit valt onder categorie 2. De activiteit bevat 1 dag van 6 uur. Toekenning
punten is daarmee (2*6) 12 PE-punten.

https://ansata.nl/opleidingen-en-trainingen/complexe-thanatopraxie-behandelingen/
https://ansata.nl/opleidingen-en-trainingen/gediplomeerd-thanatopracteur/
https://ansata.nl/opleidingen-en-trainingen/


Opleidingsaanbod van Docendo

Opleiding     Piëteitsvolle verzorging en eenvoudige restauratietechnieken                                          
5 dagen + 1 examendag. Locatie: Houten 
https://docendo.nl/opleidingen/overledenenverzorging/

Verzorgers krijgen van nabestaanden steeds vaker de vraag of ze hen daarbij mogen assisteren. Dat is in de meeste
gevallen heel goed mogelijk, maar het maakt het natuurlijk extra belangrijk dat je kennis over materialen en (de
nieuwste) verzorgingshulpmiddelen up-to-date is. Daarnaast moet je efficiënt kunnen werken en op invoelende wijze
kunnen communiceren met uiterst emotionele nabestaanden.

Deze activiteit valt onder categorie 2 (deels onder 3  i.v.m. 1 praktijkdag). De activiteit bevat
vijf volle dagen en daarmee 40 uur. Toekenning punten is daarmee 25, het maximale per
activiteit onder categorie 2.

Cursus      Terugkom & verdiepingsdag
1 dag. Locatie: Houten 
https://docendo.nl/opleidingen/terugkom-en-verdiepingsdag/

De trainer gaat dieper in op de lesstof op basis van verschillende praktijksituaties. Extra tips & tricks voor de
verzorging van een overledene, meer uitleg over de mogelijkheden van restauratietechnieken en je krijgt antwoord op
jouw vragen zodat jij verder komt in dit vak en je persoonlijke ontwikkeling.

Deze activiteit valt onder categorie 2. De activiteit bevat 1 dag en daarmee 8 uur.
Toekenning punten is daarmee (2*8) 16 PE-punten.

Cursus    Make-up en camouflage,
3 dagen. Locatie: Houten 
https://docendo.nl/opleidingen/make-up-en-camouflage-overledenenverzorging/

Tijdens de cursus ben je drie dagen praktisch bezig. Na een korte theorie en demonstratie ga je meteen zelf aan de
slag met de verschillende soorten make-up.

Deze activiteit valt onder categorie 3. De activiteit bevat 3 dagen en daarmee 24 uur.
Toekenning punten is daarmee (3*24 maar gemaximeerd) 40 PE-punten, het maximale
aantal PE-punten onder categorie 3.

Cursus     Airbrush Make-up
3 dagen. Locatie: Houten 
https://docendo.nl/opleidingen/airbrush-make-up-overledenen/

Tijdens deze cursus leer je hoe je huidverf vernevelt om een zo natuurlijk mogelijke make-up aan te brengen. De
verfijnde airbrush make-up-techniek biedt veel voordelen. Zo zorgt het voor een natuurlijk effect en helpt het om
vervelende verkleuringen op haast onzichtbare wijze te camoufleren. Daarnaast maakt airbrush het mogelijk om
overledenen tot op de laatste dag van de opbaring ‘bij te werken’. De techniek biedt zelfs camouflagemogelijkheden
voor overledenen waar geen huidcontact meer mogelijk is.  

Deze activiteit valt onder categorie 3. De activiteit bevat 3 dagen en daarmee 24 uur.
Toekenning punten is daarmee (3*24 maar gemaximeerd) 40 PE-punten, het maximale
aantal PE-punten onder categorie 3.

Cursus     Opbaring
1 dag. Locatie: Houten 
https://docendo.nl/opleidingen/opbaring-overledenen/

Na het overlijden ontstaat een fase van afscheid nemen. Tot aan de dag van de uitvaart komen familieleden en
vrienden langs om nog even bij een overledene te kunnen zijn. Voor nabestaanden is het laatste beeld van hun
dierbare een belangrijke, waardevolle herinnering. Om een overledene zo natuurlijk mogelijk op te baren, zijn
verschillende hulpmiddelen en technieken beschikbaar. Die komen tijdens deze cursus allemaal aan bod. 
Deze activiteit valt onder categorie 3. De activiteit bevat 1 dag en daarmee 8 uur.
Toekenning punten is daarmee (3*8 uur) 24 punten.

https://docendo.nl/opleidingen/overledenenverzorging/
https://docendo.nl/opleidingen/terugkom-en-verdiepingsdag/
https://docendo.nl/opleidingen/make-up-en-camouflage-overledenenverzorging/
https://docendo.nl/opleidingen/airbrush-make-up-overledenen/
https://docendo.nl/opleidingen/opbaring-overledenen/


Cursus     Postmortale haarverzorging
1 dag. Locatie: Houten 
https://docendo.nl/opleidingen/postmortale-haarverzorging/

Het verzorgen en kappen van het haar van overledenen vraagt om specifieke vaardigheden. Daarom bieden we deze
eendaagse cursus aan. Daarin leer je hoe je de finishing touch aanbrengt en rond je de zorgvuldig uitgevoerde
verzorging mooi af.

Deze activiteit valt onder categorie 3. De activiteit bevat 1 dag en daarmee 8 uur.
Toekenning punten is daarmee (3*8 uur) 24 punten.

Cursus     Complexe restauraties
2 dagen. Locatie: Houten 
https://docendo.nl/opleidingen/complexe-restauraties/

Met specialistische technieken en materialen kan het lichaam (of een deel ervan) toonbaar worden gemaakt,
waardoor het toch mogelijk is om waardig afscheid te nemen.  De cursus is bestemd voor professionals die – naast
de reguliere laatste verzorging en enkele eenvoudige restauratietechnieken – complexe restauraties willen uitvoeren.
 
Deze activiteit valt onder categorie 3. De activiteit bevat 2 dagen en daarmee 16 uur.
Toekenning punten is daarmee (3*16 maar gemaximeerd) 40 PE-punten, het maximale
aantal PE-punten onder categorie 3.

Cursus     Uitvoeren van een buikpunctie
1 dagdeel. Locatie: Erasmus Medisch Centrum
https://docendo.nl/opleidingen/vocht-afzuigen-via-buikpunctie/

Bacteriegroei zorgt er soms voor dat gas of vocht ophoopt in de buik. Hierdoor kan de buik snel en sterk gaan zwellen,
waardoor ook het gezicht van de overledene er ‘opgeblazen’ uitziet. Door een buikpunctie zuig je het overtollige gas of
vocht af en kun je een gesloten kist voorkómen. In samenwerking met het Erasmus MC uit Rotterdam verzorgen we
daarom de cursus ‘Uitvoeren van een buikpunctie’. 

Deze activiteit valt onder categorie 3. De activiteit bevat 1 dagdeel en daarmee 4 uur.
Toekenning punten is daarmee (3*4 uur) 12 punten.

Cursus     Anatomische schedel en aangezichtsreconstructies
3 dagen. Locatie: LUMC + Houten
https://docendo.nl/opleidingen/anatomische-schedel-en-aangezichtsreconstructies/

Bij Docendo weten we als geen ander: de ontwikkelingen in de postmortale zorgverlening staan nooit stil. Nieuwe
technieken en geavanceerde materialen maken dan ook heel veel mogelijk. Postmortale zorg-verleners die hiermee
om kunnen gaan, kunnen in veel gevallen een succesvolle reconstructie uitvoeren. 
De specialistische opleiding ‘Anatomische schedel- en aangezichtsreconstructies’ is een vervolg op de training
‘Complexe restauraties’. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC) en wordt verzorgd door (gast)docenten van het LUMC en de Academie Beeldende Kunst in Maastricht. 

Deze activiteit valt onder categorie 3. De activiteit bevat 3 dagen en daarmee 24 uur.
Toekenning punten is daarmee (3*24 maar gemaximeerd) 40 PE-punten, het maximale
aantal PE-punten onder categorie 3. 

Cursus     In gesprek met nabestaanden
1 dag. Locatie: Houten 
https://docendo.nl/opleidingen/

Communiceren met nabestaanden kan soms ingewikkeld zijn. Zo kun je worden geconfronteerd met emoties als diep
verdriet, onmacht en boosheid. In andere gevallen krijg je te maken met complexe familiesituaties en verstrengelde
belangen. Dat vraagt om uitstekende communicatieve vaardigheden en een goede balans tussen empathie en regie. 

Deze activiteit valt onder categorie 2. De activiteit bevat 1 dag en daarmee 8 uur.
Toekenning punten is daarmee (2*8 uur) 16 punten.

https://docendo.nl/opleidingen/postmortale-haarverzorging/
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