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Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek was om de prevalentie van U. stenocephala bij honden in vosrijke dan wel 

vosarme gebieden te bepalen. Hiervoor werden honden uit twee gebieden, namelijk Den Haag als 

vosrijk en Utrecht als vosarm, bemonsterd. Den Haag was gekozen vanwege zijn populatie vossen dat 

in het verstedelijkt gebied leeft, in Utrecht zijn hierover geen meldingen gedaan.  

De gevonden prevalentie van stongylustype eieren in de totaal onderzochte populatie honden was 

8,5%. In Utrecht werd een prevalentie van 10% gevonden en in Den Haag een prevalentie van 6,9%. 

Er is geen significant verschil tussen beide groepen aangetoond. 

Er werden totaal 118 honden bemonsterd, waarvan er 60 uit Utrecht kwamen en 58 uit Den Haag. 

Via de centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek werd van de monsters een preparaat gemaakt. 

Door de gevonden strongylustype eieren op te meten werd er bepaald of het U. stenocephala of een 

andere soort was. Was dit niet duidelijk dan werd een larvenkweek ingezet, zodat de L3 larven 

gedetermineerd konden worden.  

 

Abstract 

The aim of this study was to obtain data for the prevalence of U. stenocephala in dogs. The possible 

influences of foxes living in the Netherlands were also included in this study. To investigate the 

influences of foxes, samples were collected from dogs that live in Utrecht and dogs that live in The 

Hague.  The Hague was chosen for its population foxes that live in the urban district, in Utrecht there 

were no reports of foxes in the urban district. 

In Utrecht there was found a prevalence of strongyletype eggs of 10%, in The Hague a prevalence of 

6,9% and an overall prevalence of 8,5%.  There was no significant difference between the two 

groups. 

A total of 118 samples were collected, 60 of them came from Utrecht and 58 from The Hague.  

The samples were screened microscopically by using the centrifugation-flotation-sedimentation 

technique. Strongyletype eggs that were founded were measured. If they fit in the dimensions of U. 

stenocephala eggs, the sample was found positive. A larval culture was used if the determination 

throughout the measurements failed.  
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Inleiding 

Infecties met intestinale nematoden zijn een veel bij de hond voorkomend probleem. De 

ziekteverschijnselen kunnen uiteenlopen van geen verschijnselen tot ernstige zieke honden. Dit is 

mede afhankelijk van de soort intestinale nematode en vooral het aantal nematoden. Er zijn 

verschillende intestinale nematoden die de hond kunnen infecteren, sommige zijn zoönotisch. Een 

bekende zoönotische rondworm die veel bij de hond voorkomt is Toxocara canis. Een andere 

nematode die veel minder bij de hond voorkomt is de haakworm (Bowman et al., 2010). Hiervan zijn 

er in Europa twee soorten bekend, de Ancylostoma caninum en de Uncinaria stenocephala. In een 

onderzoek werden er in Europa prevalenties van 37,4% voor T. canis, 15% voor U. stenocephala en 

12% voor A. caninum gevonden (Grandemange et al., 2007). In Noord België zijn lagere prevalenties 

beschreven, 4,4 % voor T. canis en 0,7% voor haakwormen bij huishonden (Claerebout et al., 2009).  

In Duitsland werd voor Ancylostomatidae een prevalentie van 2,95% beschreven (Schaper et al, 

2003). A. caninum is de meest pathogene van deze twee haakwormen en komt vooral in de warmere 

delen van Europa voor en niet in Nederland. A. caninum wordt wel eens aangetoond, maar dit gaat 

dan meestal gepaard met een bezoek aan het buitenland. Van A. caninum is bekend dat het bij de 

mens ook verschijnselen kan veroorzaken, U. stenocephala is minder gevaarlijk voor de mens. U. 

stenocephala komt voor in een gematigd klimaat, vooral bij temperaturen rond de 15 graden Celsius 

kan deze nematode zich goed ontwikkelen, dit maakt dat U. stenocephala wel endemisch in 

Nederland voorkomt (Krieger et al., 2009, Krieger et al.,2011). 

 

Honden raken geïnfecteerd met U. stenocephala door het opnemen van het infectieuze L3 stadium, 

dat zich op de grond bevindt. De meest voorkomende route van infectie is oraal, een andere route is 

die via penetratie door de huid of slijmvliezen. Larven die percutaan binnen zijn gekomen, kunnen 

niet naar de darm migreren. Oraal opgenomen larven ontwikkelen zich, als ze na 1-2 dagen in de 

dunne darm zijn aangekomen, tot een volwassen haakworm. De tijd die nodig is voor de ontwikkeling 

van dit volwassen stadium is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de immuunrespons 

van de gastheer. (Bowman et al., 2010). De prepatentperiode van U. stenocephala is 15-17 dagen. De 

lengte van het volwassen stadium varieert van 5 tot 12 millimeter. Deze volwassen haakwormen 

gaan eitjes produceren die met de feces worden uitgescheiden. Uit deze eitjes ontwikkelt zich op de 

grond of in de feces een larve, het L1 stadium. Op de grond vervellen de larven zich nog twee maal 

om het infectieuze L3 stadium te bereiken (Bowman et al., 1999; Epe, 2009).  

 

 A. caninum kan in tegenstelling tot U. stenocephala honden op meerdere manieren infecteren. 

Namelijk oraal, via de huid, via de melk en soms via de placenta. U. stenocephala kan niet via melk of 

de placenta andere dieren infecteren. Bij een oraal verkregen infectie ontwikkelen de larven zich in 

de dunne darm. Bij een infectie via de slijmvliezen vindt er tracheale migratie plaats. De L3 larven 

gaan via bloed- en lymfevaten naar het hart. Vanuit het hart gaan ze verder naar de longen. Via de 

trachea kruipen ze omhoog en worden uiteindelijk ingeslikt waardoor ze in de dunne darm komen en 

het volwassen stadium bereiken. De tijd die nodig is voor ontwikkeling van het volwassen stadium 

wordt dan ook mede bepaald door de infectieroute. De prepatentperiode voor A. caninum varieert 

afhankelijk van de infectieroute van 14-21 dagen (Bowman et al.,1999; Epe, 2009; Krieger et al., 

2011). 
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Er zijn factoren die de kans op een infectie met U. stenocephala vergroten. Zo komen infecties vaker 

voor bij jongere honden dan bij oudere honden (Grandemange et al., 2007). De route van infectie 

van U. stenocephala is via de feces van een besmette hond. Plaatsen waar veel honden samen zijn, 

zoals asielen en kennels met gras of grond, geen betonnen vloer, geven een verhoogd risico (Bajer et 

al., 2011; Krieger et al., 2011). Ook plaatsen waar veel honden worden uitgelaten, zoals 

hondenuitlaatveldjes en parken, vormen een verhoogde kans op een infectie. Vossen zouden een 

belangrijke infectiebron voor onze huishonden kunnen zijn. In 1984 was 59,9% van de vossen in 

Nederland, door het determineren van gevonden wormen in karkassen, positief bevonden op U. 

stenocephala (Borgsteede, 1984). Vossen zouden kunnen bijdragen aan het geïnfecteerd raken van 

honden als deze bijvoorbeeld voor de jacht worden gebruikt, of vaak in gebieden komen waar veel 

vossen leven, of wanneer vossen verder stedelijke gebieden binnendringen (Bajer et al., 2001; 

Deplazes et al., 2007). 

 

Meestal worden er bij een infectie met U. stenocephala geen tot milde verschijnselen gezien. 

Verschijnselen die gezien kunnen worden zijn diarree en gewichtsafname. Bij jonge honden die de 

infectie voor de eerste keer doormaken worden meestal wel verschijnselen gezien (Bajer et al., 2011; 

Krieger et al., 2009). Infecties met A. caninum geven ernstigere verschijnselen. Dit komt door de 

weefselschade door de tracheale migratie, maar ook doordat de volwassen wormen zich met hun 

tanden vastbijten in de mucosa van de darmwand. Hierdoor ontstaan kleine bloedinkjes. Bij ernstige 

infecties kan dit anemie tot gevolg hebben (Bowman et al., 1999). 

 

De verschijnselen zelf zijn weinig specifiek om de infectie met U. stenocephala te diagnosticeren. 

Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig in de vorm van fecesonderzoek waarmee de eitjes kunnen 

worden aangetoond. De methoden die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn de centrifuge-

sedimentatie-flotatietechniek, de McMaster en een larvenkweek (Bajer et al., 2011; Pullola et al., 

2006). 

 

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in welke mate infecties met U. stenocephala dan 

wel A. caninum in Nederland voorkomen. Hierbij wordt er ook gekeken naar de invloed die vossen op 

infecties met U. stenocephala hebben, gezien uit het onderzoek van Borgsteede uit 1984 bleek dat 

een groot deel van de vossenpopulatie besmet is met haakwormen (Borgsteede, 1984).  

Door fecesmonsters afkomstig van honden uit Den Haag of Utrecht te onderzoeken op haakwormen 

kunnen er prevalentie berekend en vergeleken worden. Den Haag is een gebied waar vossen 

geïnfiltreerd zijn in het stedelijk gebied.  In Utrecht zijn er nog geen meldingen gedaan van vossen in 

het stedelijk gebied.  

 

De hypothese die in dit onderzoek getoetst wordt is: 

In relatief vosrijke gebieden komen evenveel haakworminfecties voor bij de hond als in relatief 

vosarme gebieden. 
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Materiaal en Methode 

Monsters 

De monsters gebruikt in dit onderzoek zijn afkomstig uit twee verschillende gebieden. Het eerste 

gebied dat gekozen is, is de stad Den haag. Dit gebied is gekozen vanwege zijn populatie vossen die in 

het stedelijk gebied is geïnfiltreerd. Er zijn meldingen uit Den Haag dat deze dieren zich in het 

stedelijke gebied bevinden. Het tweede gebied is de stad Utrecht. In deze stad zijn nog geen 

meldingen gedaan van vossen in het stedelijke gebied, wel rond om de stad. Den Haag wordt in dit 

onderzoek vosrijk genoemd en Utrecht vosarm.  

 

Er waren een tweetal eisen waaraan de deelnemende honden moesten voldoen. Ten eerste moesten 

de deelnemende honden in de stad Utrecht of de stad Den Haag wonen dan wel uitgelaten worden. 

Verder deden alleen honden ouder dan 6 maanden mee aan het onderzoek. Dit omdat de monster 

ook gebruikt werden voor een onderzoek naar het ontwormingsbeleid. Bij deze jongere honden 

worden er vaker infecties met intestinale nematoden gezien. Het immuunsysteem van deze groep 

honden is nog niet zo goed opgebouwd als van oudere honden. Dit is een reden dat er voor jonge 

dieren een ander ontwormschema wordt aangehouden. Het doel van dit onderzoek was het bepalen 

van de prevalentie van U. stenocephala, in vosrijke dan wel vosarme gebieden.  Eerdere onderzoeken 

naar de prevalentie van U. stenocephala waren tegenstrijdig over het meer voorkomen van de 

infectie bij jonge dan wel volwassen dieren, en kan er niet duidelijk gezegd worden dat infectie bij 

jonge dieren meer voorkomt (Little et al., 2009; Pullola et al., 2006; Rehbein et al., 2011). Eventuele 

leeftijdsverschillen hebben in dit onderzoek geen invloed op de gevonden prevalenties gehad.  

 

De monsters werden door de eigenaren zelf verzameld, door het met een plastic zakje op te rapen 

van de grond. Hierna kon de eigenaar het monster insturen via de bijgeleverde envelop.  

Na ontvangst van het monster werd de eigenaar gevraagd een enquête in te vullen voor de 

benodigde achtergrond informatie, zoals uitlaatgebied, ontwormingsbeleid, ziekten en voer. 

Extra bekeken groepen 

Om een beter inzicht in de  prevalentie van haakwormen in Nederland te krijgen is er naar meerdere 

groepen gekeken. Er is gekeken naar de prevalenties gevonden uit een voorgaand onderzoek dat is 

uitgevoerd in de periode juli tot en met augustus.  

Tevens is gekeken naar de prevalentie van haakwormen op de uitgevoerde parasitologische 

fecesonderzoeken bij het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum. 

Daarnaast zijn er nog monsters verzameld en onderzocht van honden van een jachtvereniging, van 

deze groep was ook al eerder fecesonderzoek gedaan. 

Centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek 

Er wordt ongeveer 5 gram feces gemengd met kraanwater en via een vijzel fijn gemalen totdat er een 

suspensie ontstaat waarin geen grote delen meer zichtbaar zijn. 

De gesuspendeerde feces over een grove zeef laten lopen. De suspensie wordt opgevangen in een 

container. Met deze suspensie wordt een reageerbuis gevuld. Deze gaat in een centrifuge en wordt 

gedurende 1 minuut bij 3000 toeren per minuut gecentrifugeerd. Hierna wordt het supernatant 
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afgegoten en de reageerbuis met hierin het sediment gevuld met een sucrose oplossing met een 

dichtheid van 1,26 - 1,30 g/ cm3. Het sediment wordt geresuspendeerd. Hierna wordt de reageerbuis 

terug in de centrifuge geplaatst. De buis wordt bijgevuld met de sucrose oplossing, totdat er een 

kleine bolling ontstaat. Hierop wordt een dekglaasje geplaatst. Er wordt gedurende 2 minuten op 

3000 toeren per minuut gecentrifugeerd. Na het centrifugeren wordt het dekglaasje rechtstandig van 

het  reageerbuisje gepakt en op een voorwerpglaasje geplaatst. Hierna wordt er met lichtmicroscoop 

naar het monster gekeken. Dit is de techniek die tijdens de opleiding diergeneeskunde gebruikt 

wordt (Duijkeren et al., 2009; Geelen, 2000). 

Larvenkweek 

Er wordt 25 gram feces afgewogen. Dit wordt samen met zaagsel in een jampot gedaan. Dit zaagsel 

wordt gebruikt om de juiste vochtigheid te verkrijgen. Het mengsel kan door het toevoegen van 

water tot gewenste vochtigheid worden gebracht. Het moet vochtig zijn, maar niet nat. Hierna wordt 

het deksel op het potje gelegd, niet vast gedraaid. Het potje wordt bij kamertemperatuur gezet. Elke 

3 dagen wordt de vochtigheid gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd. Na 10 dagen wordt de 

jampot geheel gevuld met kraanwater, een petrischaal wordt er bovenopgelegd, en het geheel wordt 

op zijn kop gezet. Hierna wordt de petrischaal gevuld met water. Na een dag zo gestaan te hebben 

wordt het water uit de petrischaal in een falconbuis gegoten. Nadat de falconbuis een uur heeft 

gestaan, wordt er met een pasteurse pipet vloeistof uit de punt van de buis opgezogen. De pipet 

wordt dan in een embryoblokje geleegd totdat de vloeistof de bodem bedekt. Hierna wordt het 

embryoblokje onder de microscoop gelegd, en kan er gekeken worden of er larven in zitten. Indien er 

larven aanwezig zijn, kunnen deze door middel van het toevoegen van enkele druppels Lugol 

gekleurd worden. 

De larven kunnen dan met een pipet opgezogen worden en op een voorwerpglaasje gebracht 

worden. Nadat er een dekglaasje op gelegd is kunnen ze onder de lichtmicroscoop bekeken worden 

(MAFF, 1971; vertaald voor onderwijsprotocol door D. van Doorn). 

Determinatie 

De determinatie kan in eerste instantie gedaan worden op de grootte van de eitjes. De wormeieren 

van U. stenocephala  hebben een grootte van 71-93 bij 35-58 μm. A. caninum wormeieren zijn wat 

kleiner en hebben een gemiddelde grootte van 55-75 bij 34-47 μm. Uit deze afmetingen blijkt dat er 

een gebied van overlap zit tussen de eigroottes van de verschillende eieren (Duijkeren et al, 2009; 

Overgaauw et al.,2008).  

 

Een andere manier om de te bepalen van welke haakworm de eitjes afkomstig zijn, is door de L3 

larven te determineren. Dit kan door middel van een larvenkweek. 

De determinatie tussen de L3 larven van U. stenocephala en A. caninum werd gedaan aan de hand 

van een stappenplan gemaakt door Eisma (Eisma, 1932). 

 

Eerst kan er gekeken worden naar de wormlengte zelf. De L3 larve van U. stenocephala varieert in 

lengte van 580,9 μm tot ongeveer 675,1 μm. De L3 larve van A. caninum heeft een lengte van 551,9 

μm tot ongeveer 761,9 μm. 

Hierin zit nog steeds een grote overlap en het zegt nog niet veel. Er kan dan gekeken worden naar de 

afstand tussen de punt van de staart en de punt van de schede. Is deze korter dan 98 μm dan kan er 
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gezegd worden dat het of U. stenocephala of A. caninum is. Bij andere Ancylostoma soorten is deze 

afstand langer.  

Om het onderscheidt te maken te maken tussen U. stenocephala en A. caninum wordt er gekeken 

naar de vorm van de staartpunt en de dwarsstreping van de schede. Bij U. stenocephala eindigt de 

staart zeer stomp en is de dwarsstreping van de schede onduidelijk. A. caninum daarentegen heeft 

een staart die eindigt in een punt en heeft een iets duidelijkere dwarsstreping (Eisma, 1932). 

Gevolgd protocol 

Als eerste wordt er van de monsters via de centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek een preparaat 

gemaakt. Dit wordt onder de lichtmicroscoop bekeken. Indien hier strongylustype eieren in 

gevonden worden, worden deze opgemeten. Vallen de afmetingen van de eieren niet duidelijk 

binnen de eigroottes van U. stenocephala of A. caninum, dan wordt er larvenkweek ingezet. Er van 

uitgaande dat de eieren in de feces geen strongylustype eieren afkomstig van een andere diersoort 

zijn, die ook binnen de eigroottes van U. stenocephala kunnen vallen. Zoals Cyathostominae 

voorkomend bij het paard (Duijkeren, 2009). In dit onderzoek zijn strongylustype eieren met een 

afmeting buiten de eigroottes van U. stenocephala en A. caninum niet mee geteld als positief.  

Statistische analyse 

De prevalentie wordt berekend door het aantal positieve monsters te delen door het totaal aantal 

monsters in de betreffende groep. Een 95% betrouwbaarheidsinterval wordt berekend door de 

volgende formule: p plus/min 1.96*standaarddeviatie.  

Om te bepalen of de twee onderzochte populatie significant van elkaar verschillen wordt er gebruik 

gemaakt van de Chikwadraattoets. De nulhypothese dat de proporties in de groepen gelijk verdeeld 

zijn, en niet verschillen, wordt verworpen als P< 0,05 (Petrie et al., 1999). 
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Resultaten 

Totaal aantal monsters 

In totaal zijn er 118 monsters onderzocht. Hiervan waren er 60 afkomstig uit Utrecht en 58 uit Den 

Haag. Van de 118 monsters zijn er 10 positief bevonden op strongylustype-eieren met de eigrootte 

die past bij U. stenocephala. De prevalentie van U. stenocephala in de totaal bekeken populatie is 

8,47%.  

Significantie 

Om met een betrouwbaarheidinterval van 95% en een foutmarge van 5% te zeggen dat de dieren die 

positief zijn ook daadwerkelijk geïnfecteerd zijn, en dit geen toeval is, zijn bij een prevalentie van 

afgerond 9%, 126 dieren nodig. Berekenen we het exact voor een prevalentie van 8,5%, dan zijn er 

120 dieren nodig (http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Marktonderzoek/Steekproef.aspx). 

Resultaten Utrecht 

In totaal kwamen er 60 monster uit Utrecht binnen. 6 daarvan werden door het gebruik van de 

centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek positief bevonden op eieren met een afmeting passende 

bij U. stenocephala. 1 monster werd positief bevonden op strongylustype eieren die niet binnen de 

afmetingen van U. stenocephala of A. caninum pasten. 

Dit is een gevonden prevalentie van 10% (BI 2,4-17,6). 

Resultaten Den Haag 

Vanuit Den Haag zijn er in totaal 58 monster binnen gekomen. 4 monsters zijn er na het uitvoeren 

van de centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek positief bevonden op U. stenocephala. 

Dit is een gevonden prevalentie van 6,9% (BI 0,55-13,4). 

Statistiek 

Om te bepalen of deze groepen significant verschillen is er een Chikwadraattoets uitgevoerd met de 

gevonden prevalenties en 1 vrijheidsgraad. De uitkomst van de Chikwadraattoets is dan  0,075. 

De two-tailed p-waarde is dan  0,7837  

(Petrie et al. 1999; http://www.graphpad.com/quickcalcs/chisquared1.cfm). 

Dit betekent dat de groepen niet statistisch significant verschillend zijn. H0 wordt niet verworpen.  

De 95% betrouwbaarheidsintervallen zijn in onderstaande tabel te zien. 

 

Prevalenties (BI) 

 positief Negatief 

Utrecht 10 (2,4-17,6) 90 (82,4-97,6) 

Den Haag 6,9 (0,55-13,4) 93,1 (86,6-99,45) 
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Voorgaande resultaten: 

Van begin juni tot eind augustus is er tevens onderzoek gedaan naar de prevalentie van intestinale 

nematoden bij de hond. In dit onderzoek hebben ze vanuit Utrecht 21 monsters onderzocht en er 1 

positief bevonden op strongylustype-eieren. Dit is een prevalentie van 4,8%.  Vanuit Den Haag zijn er 

29 monsters onderzocht, waarvan er 4 positief waren. Dit is een prevalentie van 13,8%. 

GLIMS: 

Vanaf 1 januari 2009 tot en met 5 december 2012 zijn er 20 monsters positief bevonden op 

strongylustype eieren. Er wordt bij het VMDC alleen met de centrifuge- sedimentatie- 

flotatietechniek gewerkt. Er wordt geen onderscheidt gemaakt tussen U. stenocephala en A. 

caninum, er wordt gesproken over strongylustype eieren. Er worden geen afmetingen genoemd. In 

de afgelopen 3 jaar zijn er 3812 aanvragen op parasitologie geweest. Dit geeft een prevalentie van 

0,52%. 

Jachtvereniging: 

De verzamelde monsters van de jachtvereniging zijn in dit onderzoek tevens bekeken via de 

centrifuge- sedimentatie- flotatiemethode. Er waren 24 monsters verzameld, hiervan waren er 14 

positief op strongylustype eieren. 11 van deze monsters hadden strongylustype eieren die  binnen de 

afmetingen van U. stenocephala vielen, 71-93 bij 35-58 μm, maar wel groter waren dan A. caninum 

eieren, 75 bij 47 μm. De andere 3 monsters bevatten strongylustype eieren met groottes tussen de 

71-73 μm bij 35-40 μm, namelijk tussen de 72-74 μm bij 37-40 μm. Deze zouden zowel U. 

stenocephala of A. caninum kunnen zijn. Om te kunnen differentiëren werd er van deze 3 monsters 

een larvenkweek ingezet. Hieruit bleek dat het haakwormen waren, het was niet mogelijk 

onderscheidt tussen U. stenocephala of A. caninum te maken. 

De gevonden prevalentie is 58%. 

 

Tevens zijn van dezelfde populatie al eerder monsters onderzocht op eieren afkomstig van intestinale 

nematoden. Toen zijn er bij 3 van 23 dieren strongylustype eieren gevonden, deze zijn niet verder 

gedetermineerd.  

Dit is een prevalentie van 13%.  
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Discussie 

Methode 

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek. Hiermee is 

er gekeken naar het voorkomen van haakwormeieren in de feces van de deelnemende honden. Deze 

techniek is semikwantitatief uitgevoerd. Wil men wel een uitspraak kunnen doen over het gevonden 

aantal eieren in de feces dan zou men of via een vast protocol de centrifuge- sedimentatie- 

flotatiemethode kunnen gebruiken of de McMastertechniek kunnen gebruiken. De centrifuge- 

sedimentatie- flotatietechniek moet dan zo uitgevoerd worden, dat er exact bekend is hoeveel feces 

er gebruikt is en hoever dit verdund is tijdens het proces. Door strikt en exact te werken kan er het 

aantal eieren per gram feces berekend worden. De andere methode die gebruikt kan worden is de 

McMaster (Grandemange et al, 2007). Via deze techniek kan het aantal eieren per gram feces 

worden bepaald. Bij gebruik van de McMaster krijgt men een kwantitatieve uitslag. Alleen een 

McMaster wordt in dit geval afgeraden, omdat de centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek 

gevoeliger is dan de McMaster, enkele eitjes kunnen door de McMaster gemist worden. De 

gevoeligheid van een McMaster hangt af van verschillende factoren. Zo moet men zo veel mogelijk 

gram feces als mogelijk is gebruiken, men moet de verdunningsratio zo laag mogelijk houden, 

centrifugeren maakt de McMaster ook sensitiever en de dichtheid van de oplossingvloeistof kan ook 

invloed hebben op de sensitiviteit (Moravec et al., 2011).Voor een kwantitatief resultaat zouden of 

beide technieken naast elkaar uitgevoerd kunnen worden, of de centrifuge- flotatie- 

sedimentatietechniek zo aanpassen dat er via deze methode ook een kwantitatieve uitslag verkregen 

kan worden (Epe, 2009). 

 

In dit onderzoek is het vinden van één U. stenocephala ei in het preparaat als positief beschouwd. De 

vraag is dan of het vinden van één U. stenocephala ei in de feces daadwerkelijk een infectie van het 

betreffende dier betekent. Om iets te kunnen zeggen over het aantal eitjes dat gevonden wordt in de 

feces zou men kunnen kijken hoeveel U. stenocephala nematoden er gemiddeld bij een infectie in de 

darm gevonden worden en hoeveel eitjes een volwassen U. stenocephala nematode gemiddeld per 

dag produceert.  

Een andere verklaring voor het vinden van enkele wormeieren zou kunnen zijn dat het passanten 

zijn. Dan zouden deze dunwandige eieren zonder kapot te gaan de maag en de darm moeten 

passeren. Als het mogelijk is dat intestinale nematoden eieren daadwerkelijk zonder kapot te gaan 

het maag-darmkanaal kunnen overleven is het mogelijk dat het vinden van enkele eieren geen echte 

infectie is maar juist passanten. Deze passanten kunnen dan U. stenocephala eieren zijn die door de 

hond uit zijn omgeving zijn opgenomen, of eieren opgenomen via prooidieren, maar het kunnen ook 

strongylustype eieren afkomstig van andere diersoorten zoals het paard of het schaap zijn (Bowman 

et al, 1999). 

Een andere mogelijke reden voor het vinden van maar enkele U. stenocephala eieren kan zijn dat het 

fecesmonster gecontamineerd is geraakt. De monsters werden van de grond opgeraapt. In/op de 

grond kunnen zich U. stenocephala eieren, maar ook vele andere eieren bevinden die in dit geval 

voor contaminatie kunnen zorgen (Bowman et al, 1999; Epe, 2009). 

Voor een betere interpretatie of de gevonden eieren  daadwerkelijk afkomstig waren van een met U. 

stenocephala geïnfecteerd dier en het niet contaminatie of passanten waren, zou men een tweede 

monster kunnen onderzoeken op strongylustype eieren. Indien er dan sprake is van een infectie en 
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het dier in de tussentijd niet ontwormd is, zou men het monster opnieuw positief moeten bevinden. 

Verder kan men larvenkweek gebruiken om te bepalen met welke nematode men te maken heeft.  

 

Er is in dit onderzoek pas een larvenkweek ingezet als er per blikveld door de lichtmicroscoop 1 of 

meer strongylustype eieren werden gezien. Deze wormeieren konden dan niet aan de hand van de 

eigroottes worden ingedeeld, zij konden wat betreft hun afmetingen U. stenocephala dan wel A. 

caninum zijn. Om de larvenkweek in te kunnen zetten moest er na de centrifuge- sedimentatie- 

flotatietechniek nog  25 gram feces over zijn.  

Omdat er niet van alle monsters genoeg materiaal overbleef voor een larvenkweek, is er niet voor 

alle positief bevonden monsters een larvenkweek ingezet. Dit kan betekenen dat monsters die nu 

positief zijn bevonden, misschien niet positief zijn op U. stenocephala, maar dat als het mogelijk is 

het passanten waren, of anders misschien wel contaminatie van de grond vandaan (Bowman et 

al.,1999). 

Werden er L3 larven gekweekt, dan werden deze door gebruik te maken van de lichtmicroscoop 

gedetermineerd. Dit viel helaas in dit onderzoek tegen. De details van de larven konden niet goed 

gezien worden en er kon helaas geen duidelijk onderscheidt gemaakt worden tussen U. stenocephala 

en A. caninum. Vooral de details als de staartpunt en dwarsstreping konden niet goed gezien 

worden. Wel konden de larven geclassificeerd worden als zijnde een van deze twee intestinale 

nematoden. Andere Ancylostoma spp. konden worden uitgesloten door het opmeten van de larven 

zelf en de afstand tussen de staartpunt en de schede te bepalen (Eisma, 1938). Om meer detail te 

kunnen zien zou men chloorlactofenol als ophelderingmiddel kunnen gebruiken.   

 

Van de in dit onderzoek positief bevonden monsters is bekend dat de honden van wie de monsters 

afkomstig waren werden uitgelaten in parkjes, bossen en op stranden. Dit zijn plekken waar niet 

alleen veel andere honden komen, maar ook andere dieren. Ook liepen zij een groot deel van de tijd 

los en aten wel eens van de grond er werd dan vooral gras en feces gegeten, maar ook prooidieren 

werden opgegeten. Deze factoren kunnen er toe leiden dat de hond geïnfecteerd raakt met U. 

stenocephala door het opnemen van een L3 larve (Deplazes et al., 2007; Pullola et al., 2006). Maar 

deze factoren kunnen er ook voor zorgen dat er via prooidieren passanten opgenomen worden of de 

ontlasting gecontamineerd is geraakt.   

Uitslagen 

De gevonden prevalentie van strongylustype eieren in de totale onderzochte groep is 8,5%. De 

gevonden prevalenties in de groepen apart zijn voor Utrecht 10% en voor Den Haag 6,9%. De 

prevalenties gevonden in GLIMS en bij de jachtvereniging wijken hier nogal van af. In GLIMS is een 

prevalentie van 0,5% gevonden. Deze gegevens zijn afkomstig van een laboratorium. De binnen 

gekomen monsters worden alleen via de centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek onderzocht. Er 

wordt geen onderscheidt gemaakt tussen U. stenocephala en A. caninum. De prevalentie is dan ook 

van het aantal haakworminfecties dat is gediagnosticeerd. Dierenartsen sturen vaak alleen monsters 

in voor parasitologisch onderzoek als de betreffende dieren ziek zijn en de ingestelde therapie niet 

werkt. Deze eerste therapie is vaak ontwormen. Door het regelmatig ontwormen zouden de 

huishonden weinig last hebben van infecties met U. stenocephala (Epe, 2009; Grandemange et 

al.,2007; Krieger et al, 2000; Krieger et al., 2011). 
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De onderzochte populatie via GLIMS is in dit geval niet representatief voor de totale populatie 

honden in Nederland. Door bovengenoemde redenen zou het kunnen dat er een lagere prevalentie 

wordt gevonden dan er daadwerkelijk in Nederland is.  

Bij de honden van de jachtvereniging werd een hoge prevalentie gevonden. Meer dan helft van de 

honden is positief bevonden op haakwormen. Terwijl dit de vorige keer maar bij enkele dieren is 

gezien. De honden van de jachtvereniging leven als roedel samen in een kennel. Zij gaan allen tegelijk 

naar buiten op het zelfde terrein waar ze door elkaars feces heen lopen. Als ze op jacht gaan of aan 

het oefenen zijn lopen zij los in de bossen waar ook vossen en andere dieren leven. De eerste keer 

dat er monsters genomen waren was 24 augustus, het jachtseizoen was toen nog niet begonnen. De 

tweede keer dat er monsters onderzocht werden was 5 oktober, toen waren de dieren al op jacht 

geweest. In de tussen tijd zijn de dieren wel ontwormd met Ivermectine over het voer. De vraag is 

hoe effectief dit is, omdat dit op deze manier moeilijk te doseren is. Ivermectine zelf is wel werkzaam 

tegen haakwormen (Epe, 2009; Gates et al., 2010). De dieren waren begin september ontwormd. De 

prepatentperiode van U. stenocephala is 15-17 dagen, dit kan beteken dat de honden zich na het 

ontwormen geïnfecteerd hebben met U. stenocephala. De leefomstandigheden en het gebruiksdoel 

van deze honden brengen wel verhoogde risico’s met zich mee op het verkrijgen van een infectie met 

U. stenocephala (Bajer et al., 2011; Krieger et al.,2011). De reden dat er op 24 augustus weinig 

haakworminfecties zijn aangetoond is niet helemaal duidelijk. De omgevingsbesmetting is in 

augustus/september het hoogst (Overgaauw et al., 2008). Hierdoor had men meer positieve dieren 

kunnen verwachten. Het kan aan de onderzoekers hebben gelegen, hun foci lagen niet bij 

strongylustype eieren en hierdoor kunnen zij deze gemist hebben.  

 

Verder is er tijdens dit onderzoek de vraag gerezen hoe zeker de gevonden prevalenties van 

Grandemange et al. en Claerebout et al. zijn. Zij hebben geen van beide een larvenkweek uitgevoerd, 

en Grandemange et al. en Claerebout et al. hebben hun uitslag alleen gebaseerd op de centrifuge- 

sedimentatie- flotatietechniek. Zij zouden vals positieven kunnen hebben (Claerebout et al., 2009; 

Grandemange et al, 2007). Schaper et al. in Duitsland, heeft zijn prevalentie gebaseerd op monster 

ingestuurd naar een laboratorium, dit kan een onderschatting zijn, zoals ook bij GLIMS het geval kan 

zijn (Schaper et al.,2003). Borgsteede heeft de karkassen van vossen geopend en de gevonden 

wormen gedetermineerd, en heeft zo alle wormen die hij in de darm vond gedetermineerd. Door het 

determineren van de gevonden wormen kan men met meer zekerheid zeggen met welke intestinale 

nematode men te maken heeft. Borgsteede heeft niet naar de ei-uitscheiding gekeken (Borgsteede, 

1984). Er worden in de artikelen ook geen determinatieprotocollen genoemd, alleen welke techniek 

er uit gevoerd is. 

 

Een ander probleem dat steeds vaker voorkomt is resistentie tegen ontwormingsmiddelen. Zo is 

bekend dat A. caninum resistent is tegen pyrantel (Kopp et al., 2008). Er wordt in dit artikel niet 

gesproken over U. stenocephala. Dit betekend niet dat U. stenocephala geen resistentie aan het 

ontwikkelen is tegen pyrantel of een andere stof. Infecties met U. stenocephala en/of A. caninum zijn 

wel goed te behandelen met ivermectine (Gates et al., 2010), emodepside plus toltrazuril (Krieger et 

al., 2011) en bijvoorbeeld emodepsine plus praziquantel (Krieger et al., 2009).  
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Statistiek 

Door middel van de chikwadraattoets is berekend dat de twee onderzochte groepen niet significant 

van elkaar verschillen. Nu moet hierbij wel opgemerkt worden dat het aantal onderzochte dieren niet 

veel is. Des te groter de steekproefgrootte wordt, des te hoger de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek (Petrie et al, 1999). 

 

De gevonden prevalentie in totale groep is 8,5%, afgerond 9%. Om dit met een 

betrouwbaarheidsinterval van 95% en een foutmarge van 5% vast te stellen zijn 126 dieren nodig. 

Berekenen we het exact bij een prevalentie 8,5% dan komen we uit op een steekproefgrootte van 

120 dieren. In dit onderzoek zijn 118 dieren bemonsterd. De gevonden prevalentie kan niet gestaagd 

worden. Ondanks het niet significant kunnen aantonen van de infectie gaan we er van uit dat 

infecties met U. stenocephala in lage prevalenties in Nederland voorkomen (Petrie et al, 1999; 

http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Marktonderzoek/Steekproef.aspx ). 

Den Haag versus Utrecht 

De verwachting was dat de prevalenties in Den Haag en Utrecht niet significant zouden verschillen. 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt ook wel dat er geen significant verschil tussen Den Haag en 

Utrecht is. Dit terwijl er uit het onderzoek van Borgsteede is gebleken dat meer dan de helft van de 

vossen besmet is met U. stenocephala (Borgsteede, 1984).  Op basis van dit gegeven zou men juist 

verwacht kunnen hebben dat er wel een verschil zou worden aangetoond tussen Den Haag en 

Utrecht.  

Den Haag was juist gekozen vanwege zijn populatie vossen die in het stedelijk gebied leeft, en 

honden dus via deze dieren besmet zouden kunnen raken. Een oorzaak waarom er toch geen verschil 

is aangetoond, kan liggen aan de plaats waar de honden uitgelaten werden. Niet heel Den Haag is 

geïnfiltreerd door vossen, de vossen zitten vooral in de duinen en in sommige parken 

(http://denhaag.dierenbescherming.nl/overlastdoordieren#vossen).  Niet alle aan het onderzoek 

deelnemende honden worden op plekken uitgelaten waar vossen zijn gesignaleerd. Er zijn ook 

honden die wel in de duinen worden uitgelaten, maar niet positief op U. stenocephala waren.  Wat 

wel gezegd kan worden is dat de 4 positieve dieren uit Den Haag werden uitgelaten op plekken waar 

vossen gesignaleerd zijn, duinen, bosjes van Post. 

De vraag is dan ook in hoe verre het vergelijk tussen de stad Den Haag als vosrijk en de stad Utrecht 

als vosarm gemaakt kan worden, als niet alle deelnemende honden uit Den Haag uitgelaten worden 

op plekken uitgelaten waar vossen gesignaleerd zijn.  Deze plaatsen zijn dan te vergelijken met 

Utrecht. Wil men echt een verschil aantonen dan zouden men zich moeten beperken tot de honden 

die daadwerkelijk uitgelaten worden op plekken waar vossen gesignaleerd. Deze groep is dan vosrijk. 

Een andere reden voor het vinden van geen significant verschil zou kunnen zijn, dat de 

steekproefgroottes te klein waren. Des te groter de groepen, des te betrouwbaarder de uitslag 

wordt. Het kan zijn dat er bij 200 dieren per groep wel een verschil aangetoond wordt.  

Verder is bekend dat honden ook elkaar via de feces besmetten, hondenparkjes vormen dan ook een 

verhoogd risico op een besmetting met U. stenocephala (Bajer et al., 2011; Pullola et al., 2006). Veel 

van de deelnemende honden werden uitgelaten op plekken waar andere honden komen. Zo ook alle 

positief bevonden dieren. Het kan zijn dat dit meer invloed heeft op de gevonden prevalenties dan 

vossen, die maar in een beperkt gebied voorkomen.    
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Conclusie 

 

In dit onderzoek is er in Utrecht een prevalentie van 10% voor het voorkomen van U. stenocephala 

bij de hond gevonden. In Den Haag is deze 6,9%. Utrecht is in dit onderzoek gebruikt als vosarm 

gebied en Den Haag als vosrijk gebied. De hypothese dat er bij honden levende in vosrijke dan wel 

vosarme gebieden geen verschil wordt gezien in de prevalentie van U. stenocephala is significant 

bewezen. Wel moet er rekening gehouden worden met de betrouwbaarheid van deze uitspraak, de 

steekproefgrootte is vrij klein. Naarmate de steekproefgrootte groter wordt, wordt de 

betrouwbaarheid van de uitslag ook groter. 

 

Uit dit onderzoek is verder gebleken dat de prevalentie van U. stenocephala in Nederland 8,5% is. Dit 

zit tussen de waarden die gevonden zijn in Noord-België (0,7%)  en in Europa (15%) (Claerebout et al., 

2009; Grandemange et al., 2007). De verwachting was dat er een prevalentie gevonden zou worden, 

in overeenstemming met de gevonden prevalentie van Claerebout et al. De gevonden waarde ligt 

een stuk hoger. Dit kan komen door dat er in dit onderzoek enkele eitjes al als positief wordt gezien. 

Claerebout et al. kan deze grens hoger hebben gelegd. De infectie kan in Nederland ook vaker 

voorkomen dan in noord België. 

 

Om de gegevens meer kwantitatief te krijgen en het aantal eieren per gram feces te kunnen bepalen 

zou de gebruikte methode aangepast moeten worden. De centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek 

zou zo aangepast kunnen worden dat er exact bekend is met hoeveel feces er gewerkt is en hoe ver 

deze verdund is. Een andere mogelijkheid is om de McMaster methode te gebruiken. Alleen een 

McMaster wordt afgeraden om dat deze minder gevoelig is bij lage aantallen eieren dan de  

centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek. De larvenkweek en determinatie van de larven kan bij het 

juiste gebruik onderscheidt maken tussen U. stenocephala, A. caninum en andere Ancylostoma spp.  

Om kwantitatieve uitslagen te krijgen en zeker te weten dat de eieren daadwerkelijk afkomstig zijn 

van U. stenocephala zouden of de centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek en de McMaster of 

alleen een aangepaste centrifuge- sedimentatie- flotatietechniek gebruikt kunnen worden in 

combinatie met een larvenkweek. 

 

Dat er geen significant verschil tussen Den Haag en Utrecht is aangetoond, zegt dat er in dit 

onderzoek geen relatie is gevonden tussen de vossenpopulatie en de prevalentie van U. 

stenocephala. Het zou kunnen zijn dat de vos geen invloed heeft op de prevalentie, of dat de 

groepen niet goed gekozen zijn. Den Haag is als vosrijk genomen, terwijl er vooral in duinen en aan 

het aangrenzende gebied vossen zijn gesignaleerd, en niet in heel Den Haag. Een klein deel van de 

honden uit Den Daag werd daad werkelijk in vosrijke gebieden uitgelaten. Om een beter vergelijk te 

kunnen maken tussen vosrijk en vosarm zou men alleen de honden die uitgelaten worden in 

gebieden waar vossen zijn gesignaleerd tot de vosrijk groep moeten rekenen, en de rest tot vosarm. 

 

 

 

 



16 

 

Referenties 

 

Artikelen 

 

Bajer, A., Bednarska, M, Rodo, A. (2011) Risk factors and control of intestinal parasite infections in 

sled dogs in Poland. Veterinary Parasitology, 175,  343-350 

 

Borgsteede, F.H.M., (1984) Helminth parasites of wild foxes (Vulpes vulpes L.) in The Netherlands. 

Parasitology Research, 70, 281-285 

 

Bowman, D.D., Montgomery, S.P., Zajac, A.M., Eberhard, M.L., Kazacos, K.R.(2010) Hookworms of 

dogs and cats as agents of cutaneous larva migrans. Trends in Parasitology, 26, 162-167 

 

Claerebout, E., Casaert, S., Dalemans, A.C., De Wilde, N., Levecke, B., Vercruysse, J., Geurden, T. 

(2009) Giardia and other intestinal parasites in different dog populations in Northern Belgium. 

Veterinary Parasitoloyg, 161, 41-46  

 

Deplazes, P., Reperant, L.A., Hegglin, D., Fischer, C., Kohler, L., Weber, J. (2007) Influence of 

urbanization on the epidemiology of intestinal helminths of the red fox (Vulpes vulpes) in Geneva, 

Switzerland. Parasitology Research, 101, 605-611 

 

Epe, C. (2009) Intestinal nematodes: biology and control. Veterinary Clinics of North America: Small 

Animal Practice,39, 1091-1107 

 

Gates, M.C., Nolan, T.J. (2010) Efficacy of heartworm preventatives against ascarids and hookworms 

in client-owned dogs: a retrospective case control study. Journal of veterinary pharmacology and 

Therapeutics, 34, 116-119 

 

Grandemange, E., Claerebout, E., Genchi, C., Franc, M. (2007) Field evaluation of the efficacy and the 

safety of a combination of oxantel/pyrantel/praziquantel in the treatment of naturally acquired 

gastrointestinal nematode and/or cestode infestations in dogs in Europe. Veterinary Parasitology, 45, 

94-99 

 

Krieger, K.J., Schimmel, A., Altreuther, G., Schroeder, I., Charles, S., Cruthers, L., Ketzis, J., Kok, D.J.,  

Kreamer, F., McCal, J.W. (2009) Efficacy of Emodepside plus Praziquantel Tablets (Profender® Tablets 

for Dogs) against Mature and Immature Adult Ancylostoma caninum and Uncinaria stenocephala 

Infections in Dogs. Parasitology Research, 105, 9-16  

 

Krieger, K.J., Schimmel, A., Schroeder, I., Altreuther, G., Settje, T., Charles, S., Wolken, S., Kok, D.J., 

Ketzis, J., Young, D., Hutchens, D. (2011) Efficacy of Emodepside plus Toltrazuril (Procox® Oral 

Suspension for Dogs) against Toxocara canis, Uncinaria stenocephala and Ancylostoma caninum in 

Dogs. Parasitology Research, 109, 1-8 

 

javascript:registerClick('author',%20'omegasearch.php?applid=omegaresult&cfg=omega&lan=nl&searchfield1_name=CREATOR_PERSON_FULL&searchfield1_value=Deplazes,%20P.&stem1_value=word&backapplid=omegaadvsearch&save=query_advanced')
javascript:registerClick('author',%20'omegasearch.php?applid=omegaresult&cfg=omega&lan=nl&searchfield1_name=CREATOR_PERSON_FULL&searchfield1_value=Reperant,%20L.A.&stem1_value=word&backapplid=omegaadvsearch&save=query_advanced')
javascript:registerClick('author',%20'omegasearch.php?applid=omegaresult&cfg=omega&lan=nl&searchfield1_name=CREATOR_PERSON_FULL&searchfield1_value=Hegglin,%20D.&stem1_value=word&backapplid=omegaadvsearch&save=query_advanced')
javascript:registerClick('author',%20'omegasearch.php?applid=omegaresult&cfg=omega&lan=nl&searchfield1_name=CREATOR_PERSON_FULL&searchfield1_value=Fischer,%20C.&stem1_value=word&backapplid=omegaadvsearch&save=query_advanced')
javascript:registerClick('author',%20'omegasearch.php?applid=omegaresult&cfg=omega&lan=nl&searchfield1_name=CREATOR_PERSON_FULL&searchfield1_value=Kohler,%20L.&stem1_value=word&backapplid=omegaadvsearch&save=query_advanced')
javascript:registerClick('author',%20'omegasearch.php?applid=omegaresult&cfg=omega&lan=nl&searchfield1_name=CREATOR_PERSON_FULL&searchfield1_value=Weber,%20J.&stem1_value=word&backapplid=omegaadvsearch&save=query_advanced')
javascript:registerClick('author',%20'omegasearch.php?applid=omegaresult&cfg=omega&lan=nl&searchfield1_name=CREATOR_PERSON_FULL&searchfield1_value=Schroeder,%20I.&stem1_value=word&backapplid=omegaadvsearch&save=query_advanced')
javascript:registerClick('author',%20'omegasearch.php?applid=omegaresult&cfg=omega&lan=nl&searchfield1_name=CREATOR_PERSON_FULL&searchfield1_value=Altreuther,%20G.&stem1_value=word&backapplid=omegaadvsearch&save=query_advanced')
javascript:registerClick('author',%20'omegasearch.php?applid=omegaresult&cfg=omega&lan=nl&searchfield1_name=CREATOR_PERSON_FULL&searchfield1_value=Ketzis,%20J.&stem1_value=word&backapplid=omegaadvsearch&save=query_advanced')
javascript:registerClick('author',%20'omegasearch.php?applid=omegaresult&cfg=omega&lan=nl&searchfield1_name=CREATOR_PERSON_FULL&searchfield1_value=Hutchens,%20D.&stem1_value=word&backapplid=omegaadvsearch&save=query_advanced')


17 

 

Kopp, S.R., Coleman, G.T., McCarthy, J.S., Kotze, A.C. (2008) Application of in vitro anthelmintic 

sensitivity assays to canine parasitology: Detecting resistance to pyrantel in Ancylostoma caninum. 

Veterinary parasitology, 152 ,284-293 

 

Little, S.E., Johnson, E.M., Lewis, D., Jaklitisch, R.P., Payton, M. E., Blagburn, B.L., Bowman, D.D., 

Moroff, S., Tams, T., Rich, L., Aucion, D. (2009) Prevalence of intestinal parasites in pet dogs in the 

United States. Veterinary Parasitology, 166, 144–152 

 

Moravec, M., Vadlejch, J., Petrtyl, M., Zaichenko, I., Cadková, Z., Jankovská, I., Langrová, I. (2011) 

Which McMaster egg counting technique is the most reliable? Parasitology Research, 109, 1387-1394 

 

Pullola, T., Vierimaa, J., Saari, S., Virtala, A.M., Nikander, S., Sukura, S. (2006) Canine intestinal 

helminths in Finland: prevalence, risk factors and endoparasite control practices. Veterinary 

Parasitology, 140, 321-326 

  

Rehbein, S., Xhaxhiu, D., Kusi, I., Rapti, D., Kondi, E., Postoli, R., Rinaldi,L., Dimitrova, Z.M., Visser, M., 

Knaus, M. (2011) Principal intestinal parasites of dogs in Tirana, Albania. Parasitology Research, 108, 

341-353 

 

Schaper, R.,Barutzki, D. (2003) Endoparasites in Dogs and Cats in Germany 1999 – 2002. Parasitology 

Research, 90, 148-150 

 

Boeken 

Bowman, D.D., Lynn, R.C. (1999) Georgis’ parasitology for veterinarians 7th ed. W.B. Saunders 

company, Philadelphia, pp. 178-184, 287-289 

 

Geelen, M.J.H., (2000) Handleiding voor de practische laboratorium diagnostiek. 2de ed.  Grafisch 

Bedrijf Ponsen & Looijen, Wageningen, pp 165-194 

 
MAFF (1971), Manual of Veterinary Laboratory Techniques. Technical bulletin Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Food ; no. 18, London 
 

 

Overgaauw, P.A.M., Claerebout, E., Leistra, W.H.G., Knapen, van F. (2008) Parasieten bij hond en kat. 

2de ed. [animo] veterinary publishers, Maarn, pp 20-23 

 

Petrie,A., Watson. P. (1999) Statistics for Veterinary and Animal Science.1th ed. Blackwell Publishing, 

Oxford, pp 102-106 

 

Proefschriften 

Eisma, M. (1932) De differentiatie van het derde stadium van de larven der ancylostomidae van 

mensch, hond en kat. Boekdrukkerij M.H. Groenendaal, Haarlem  

http://omega.library.uu.nl.proxy.library.uu.nl/seal/omegasearch.php?cfg=omega&applid=omegajournal&act=content&idx=omegajournals&ref=000000000001293&lan=nl


18 

 

Diergeneeskundig memorandum   

 

Van Duijkeren, E., Egberink, H.F., Houwers, D.J., Ploeger, H.W., Blankenstein, B. (2009), 

Microbiologische laboratoriumdiagnostiek bij hond, kat en paard, Diergeneeskundig Memorandum 

pp 31-56   

 

Websites 

 

http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Marktonderzoek/Steekproef.aspx  

 

http://denhaag.dierenbescherming.nl/overlastdoordieren#vossen 

 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/chisquared1.cfm 

 

 


