
TAXIDERMIE 
RECENTE VERTEBRATEN 

Deze instructie beschrijft de werkwijze voor de preparatie van specimens van recente vertebraten: balgen, huiden 
of volledig opzetten. 

Uitvoerder Stap 

1 Collectiebeheerder Het specimen ontdooien. 

2 Collectiebeheerder 
Conservator 

Visuele evaluatie van de staat van het ontdooide specimen. 
Keuze van de bewaarmethode: 

 voor de specimens in goede staat: balg of volledig opzetten

 voor de specimens in slechte staat: bewaring van het skelet (zie
instructie Preparatie van skeletten Recente vertebraten) of
vernietiging van het specimen.

3 Collectiebeheerder Het specimen villen. 

4 Collectiebeheerder Eventueel verdunning van de huid met behulp van een roterend mes. 

5 Collectiebeheerder De huid wassen in een bak met een ontvettend schoonmaakmiddel en 
spoelen onder stromend water. 

6 Collectiebeheerder De huid in een looibad leggen totdat ze een geschikte textuur heeft.  
Het looibad is een mengeling van water, zouten, een looiproduct (bijv. 
Novoltan), formol en mierenzuur.  

7 Collectiebeheerder 

Conservator 

Het pasmodel van het specimen maken: 

 het gevilde lichaam opmeten

 ofwel een pasmodel in polyurethaan maken, ofwel met een gipsen
mal een afgietsel van het lichaam maken in gipskarton, ofwel een
pasmodel in houtwol maken

 de definitieve positie van de montage bepalen

8 Collectiebeheerder Het gevilde lichaam opruimen. 

9 Collectiebeheerder De huid ongeveer 10 minuten lang spoelen in een bad met alcohol 70%. 

10 Collectiebeheerder De huid drogen in een droogtrommel met zaagsel. 

11 Collectiebeheerder Voor balgen.  
De huid insmeren met conserverende crème. 
Het hoofd van het specimen opvullen met watten. 
Het pasmodel in de huid steken. 
De ledematen van het specimen op de juiste plaats zetten. 
De huid sluiten: toenaaien of lijmen. 
Het specimen afwerken: borstelen of blazen. 
Het etiket van het specimen aanhechten. 
Het specimen laten drogen bij omgevingstemperatuur. 

12 Collectiebeheerder Voor volledig opzetten. 
De huid insmeren met conserverende crème. 
Het hoofd van het specimen opvullen met pottenbakkersaarde of een 
hardende pasta. 
Het pasmodel in de huid steken. 
Een metalen structuur inbrengen om de correcte houding van het 
specimen te verzekeren en om de ledematen op de juiste plaats te zetten. 
Ogen en eventueel andere kunstelementen toevoegen (bijv. tanden, tong, 
enz.). 
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De huid sluiten: toenaaien of lijmen. 
Het specimen in zijn definitieve positie brengen. 
Het specimen afwerken: borstelen of blazen. 
Het etiket aanhechten. 
Het specimen bij omgevingstemperatuur laten drogen. 
Eventueel laatste maquillage van het specimen. 

13 Collectiebeheerder Het specimen wordt in de bewaarplaats ad hoc opgeborgen of wordt 
overgedragen voor een tentoonstelling. 




