
U kunt meedoen als: 
• Uw hond ouder is dan 6 maanden 
• U in de regio Utrecht of Den Haag woont 
• U de komende 2 jaar mee wilt werken aan dit          
onderzoek 

 
Wij vragen van u: 
• Elke maand een ontlastingmonster op te sturen 
van uw hond 

• Elke maand online een korte vragenlijst invullen 
 
Wij geven u: 
• Gratis ontlastingonderzoek van uw hond naar       
wormen 

• Gratis ontwormingskuur voor uw hond wanneer 
deze eitjes uitscheidt 

• De kans om mee te werken aan een onderzoek 
dat kan leiden tot beter onderbouwd gebruik van 
medicatie bij uw hond en andere                         
gezelschapsdieren 

 
Bent u geïnteresseerd?  Stuur dan uw naam en       
adresgegevens naar onderstaand e-mailadres. 

Contactgegevens: 

parasietenwijzer@uu.nl  
Onder vermelding van: 

spoelwormonderzoek hond 

Hoe vaak ontwormt u uw hond? 
 

Is uw hond een uitscheider van 
wormeitjes? 



Wormen in het maag-darmkanaal komen veel voor bij honden. Een 
voorbeeld is Toxocara canis, dit is de meest voorkomende     
spoelworm bij de hond in Nederland. Deze worm produceert eitjes 
die via de ontlasting uitgescheiden worden. Honden zonder        
gezondheidsklachten kunnen deze eitjes ook uitscheiden. Deze 
eitjes komen in de omgeving en kunnen zo andere honden, maar 
ook mensen besmetten. 
 
In Nederland is de hond steeds vaker een echt gezinslid. Hierdoor 
wordt het contact tussen dier en eigenaar steeds intensiever. 
 
Mensen lopen door het intensievere contact meer risico op een  
besmetting met de spoelworm. Bij mensen leidt dit bijna nooit tot 
ziekteverschijnselen.  
Wanneer we deze ziekteverschijnselen al zien is dit vaak bij    
mensen die een minder goede weerstand hebben, zoals oudere 
mensen en jonge kinderen. De ziekteverschijnselen die dan      
ontstaan zijn o.a. leverproblemen en oogproblemen. Dit komt   
echter vrij zelden voor.  
 
Maar iedere besmetting is er één te veel. 
 
Om de uitscheiding van wormeitjes door honden tegen te gaan, 
kan de hond ontwormd worden. Het standaard advies is om       
honden 4 keer per jaar te ontwormen. Maar dit gebeurt lang niet 
altijd. Sommige honden zouden misschien in verband met een   
hoger risico vaker ontwormd moeten worden, andere honden    
misschien minder vaak. 
 
Op dit moment loopt er een langdurig onderzoek op de Faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht naar de           
uitscheiding van eitjes van deze worm door honden.  
Via ontlastingmonsters wordt er gekeken naar eventuele eitjes die 
aanwezig zijn. Met dit onderzoek kijken we of uw hond uitscheider 
is van de wormeitjes. Daarnaast kijken we of uw hond ontwormd 
moet worden en wat het effect van de wormkuren is. 
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U kunt gratis aan dit onderzoek meedoen. Als u een hond heeft die 
ouder is dan 6 maanden en u in de regio Den Haag of Utrecht 
woont, komt u in aanmerking voor deelname.  
 
Wij vragen u gedurende 2 jaar elke maand een ontlastingmonster 
van de hond gratis naar ons te sturen met de speciale enveloppen 
en zakjes die wij u zullen geven. Wij zullen deze                         
ontlastingmonsters onderzoeken op wormen.  
Mocht uw hond wormeitjes uitscheiden, dan voorzien wij u van een                        
ontwormingskuur voor uw hond. 
Daarnaast vragen wij u maandelijks een korte vragenlijst via      
internet in te vullen. Hiermee kijken wij of er iets in de leefsituatie 
van uw hond veranderd is en wat mogelijk van invloed kan zijn op 
de uitscheiding van wormeitjes.  
Op deze manier willen wij in beeld krijgen of uw hond bijdraagt aan 
de omgevingsbesmetting met wormeitjes. 

Fig.1: Eitjes van Toxocara canis 
zoals men via een microscoop 
in de ontlasting kan zien. 
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