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a. Minder geschikt: voor mensen met reuma, artrose, soms voor mensen 
met COPD, longaandoening indien zij niet meer diep kunnen inademen.  

 

b. Helium is reukloos, niet brandbaar, niet gevaarlijk in de lucht en niet 

explosief. Bij melding instanties van een ZE met helium de term helium 
niet noemen i.v.m. uitrukken brandweer. Helium is licht zwaardere gassen 

zoals zuurstof en kooldioxide worden door helium verdrongen. 

 

c. Voordelen: 
- Snelle, humane, pijnloze dood. 

- Relatief goedkoop in aanschaf. 

- Geen beleving van benauwdheid of verstikkingsgevoel. 

 
d. Nadelen: 

- Vergt een uiterst goede voorbereiding en veel oefenen om met alle  

  handelingen vertrouwd  te raken . 

- Gevoel van angst/claustrofobie i.v.m. zak. 

- Het vinden van iemand met  een zak over het hoofd kan voor      
  nabestaanden traumatisch zijn. 

- Knutselvaardigheid. 

 

e. Legaal: kopen van helium is legaal. Wel wordt het steeds moeilijker 
heliumtanks te krijgen die de juiste hoeveelheid helium bevatten en waar 

tenminste 92% heliumgas in zit. 

 

f. Ontwenning slaapmiddelen en medicijnen: is niet noodzakelijk 
 

g. Andere medicijnen nodig: Nee. 

 

h. Doodsoorzaak: Hartstilstand. Er komt geen zuurstof meer in het bloed in 

de plastic zak ademt men zuivere helium. De hersenen krijgen geen 
zuurstof meer waardoor de organen geen zuurstof meer krijgen en alle 

functies stoppen. Na 30-90 seconden bewustzijnsverlies. Na 10-15 

minuten hartstilstand. Bij jonge mensen kan dit langer duren tot een uur. 

Bij inademen van helium ontstaat geen benauwdheid omdat de 
kooldioxide die vrijkomt bij uitademen uit de zak verdwijnt. 

 

i. Indien na uiterlijk 10 minuten geen bewustzijnsverlies zak van het hoofd 

nemen. Er is dan een probleem in de uitvoering of de concentratie helium 
klopt niet. 

 

j. Hoeveelheid: 

- 2 volle tanks ieder gevuld met  420 ltr. van minimaal 92% zuiver 
Helium.  

  Beide tanks bevatten 0.42m3 gas en zijn geschikt voor 50 ballonnen van    

  9 inch = totaal 0.84m3 helium geschikt voor 100 ballonnen van 9 inch. 

- Een derde tank om mee te oefenen. Markeer deze oefentank. 

- Let op tekst: diluted with air. 
 

- Albee Fly 1 tank van 5 ltr. met 1 m3 zuiver helium voor 60 ballonnen.  

  Tank moet voor gebruik 24 uur rechtop staan. 



  Nadelen: 

  - Hoge prijs € 338,80. 
  - Hendel die stevig met een lijmklem vastgezet moet worden. 

  Voordelen: 

  - Drukmeter 

  - Gereguleerde afgifte 
  - Navulbaar 

 

k. Bewaaradvies: onbeperkt houdbaar (na verloop van tijd neemt wellicht de 

druk iets af). Temperatuur is niet belangrijk. Bewaren in kelder of kast. 
 

l. Tekens op de tank: 

PW = de druk waaronder de helium in de tank zit. 

PH = maximale druk die de tank kan verdragen. 
UN nummer = verwijzing dat er helium in zit. 

 

Formule om aantal liters helium te berekenen: 

PW x aantal liters dat op de tank vermeld staat = aantal liters helium. 

 
m. Voorbereiding en oefenen:  

- Zie Uitweg 185-191 en PPH. 

- Download DVD heliummethode :  

De Helium methode NL – Dignified Dying 
- DVD/film Sterven in eigen regie. Ooggetuigen (gedateerd):   
   https://dignifieddying.com/shop/films/eyewitnesses-streaming-video/ 

 
n. Wat kan er mis gaan: 

- De tanks zijn niet tot de juiste stand opengedraaid waardoor helium niet  

  voldoende doorstroomt of te snel op is (zie m. onder A en B.). 

 

- Opzij vallen/omrollen van het bovenlichaam door te weinig 
ondersteuning 

 

- Voorover knikken van het hoofd door te rechtop zitten waardoor er  

  lucht in de zak komt en/of de slangen de zak beschadigen. 
 

- Elastiek te slap of te strak waardoor er respectievelijk zuurstof in de zak 

  komt of er geen heliumstroom onderaan de zak ontstaat om zuurstof te  

  verdringen. 
 

In voorgaande situaties wordt HV na verloop van tijd weer wakker. 

 

o. Gevolgen na mislukking: Geen hersenbeschadiging. Eventueel treedt  er 
tijdelijk geheugenverlies op. Beetje misselijk. 

 

p. Tijdens stervensproces kunnen spasmen optreden, diepe zuchten, 

(grommende) geluiden. Dit gebeurt terwijl de persoon in coma is, deze 

beleeft het niet maar voor aanwezigen kan het moeilijk zijn om te 

zien/horen. 
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