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Summary
Toxocariasis is a zoonotic infection caused by 
Toxocara canis, a roundworm of dogs or Toxo-
cara cati, a roundworm of cats. Toxocara eggs 
are commonly present in sandpits, playgrounds 
and backyards contaminated with feces of in-
fected animals. Humans become infected after 
ingestion of the infectious eggs present in con-
taminated soil. After ingestion, the eggs hatch 
and the free larvae penetrate the intestinal wall 
and migrate via the blood stream and lymphatic 
vessels to various organs. Humans are dead end 
hosts for these roundworms and although the 
larvae cannot develop into adult worms, they 
can persist in the larval stage for years. 
Although generally asymptomatic, severe infec-
tions can result in a syndrome known as vis-
ceral larva migrans, which is characterized by 
eosinophilia, fever, hyperglobulimia, malaise, 
hepatomegaly, and respiratory distress. Other 
complications include myocarditis, nephritis, 
and the involvement of the central nervous sys-
tem. Toxocara larvae can also migrate to the eye 
resulting in ocular larva migrans.
Epidemiological studies performed in The Neth-
erlands and other countries indicate that aller-
gic manifestations such as asthma and eczema 
occur more often in Toxocara seropositive indi-
viduals. Toxocara infections can exacerbate al-
lergic manifestations and should therefore be 
considered in the diagnosis of allergic patients.

Samenvatting
Toxocariasis is een zoönotische infectie veroor-
zaakt door Toxocara canis, een hondenspoel-
worm, of Toxocara cati, een kattenspoelworm. 
Mensen raken geïnfecteerd als ze de infectieuze 
eieren opnemen uit door met honden en katten-
faeces vervuilde grond in bijvoorbeeld zandbak-
ken, speeltuinen en achtertuinen. De infectieuze 
eieren bevatten larven die na opname vrijko-
men, vervolgens de darmwand penetreren en via 
bloed- en lymfevaten naar verschillende organen 
migreren. In de mens ontwikkelen de larven zich 
niet tot volwassen wormen, maar kunnen zij zich 
in weefsels inkapselen en jarenlang overleven.
Hoewel Toxocara-infecties meestal asymptoma-
tisch verlopen, kan de migratie van een groot 
aantal larven tot klinische verschijnsels leiden 
zoals eosinofilie, koorts, hyperglobulinemie, ma-
laise, hepatomegalie en ademhalingsproblemen. 
Dit wordt viscerale larva migrans genoemd. 
Andere complicaties die kunnen optreden, zijn 
myocarditis, nefritis en neurologische klachten. 
Toxocara-larven kunnen tevens naar de ogen mi-
greren en oculaire larva migrans veroorzaken.
Epidemiologische studies in Nederland en an-
dere landen laten zien dat allergische aandoe-
ningen zoals astma en eczeem vaker voorkomen 
bij Toxocara-seropositieve individuen. Toxocara- 
infecties kunnen tot verergering van aller- 
gische aandoeningen leiden en zouden overwo-
gen moeten worden bij de diagnose van allergi-
sche patiënten.
(Tijdschr Infect 2010;5:172-9)
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Inleiding
Toxocara-wormen komen wereldwijd voor, ook in 
Nederland. Op basis van seroprevalentiedata is aan-
getoond dat toxocariasis bij de mens een van de meest 
voorkomende worminfecties in westerse landen is. 
Toch zijn infecties met deze spoelwormen nog steeds 
onderbelicht en worden vaak niet opgemerkt.1
Kinderen hebben vaker klinische symptomen van 
toxocariasis doordat ze meer worden blootgesteld 
aan met Toxocara-eieren besmette grond, bijvoor-
beeld tijdens het spelen in verontreinigde zandbak-
ken en speeltuinen. De diagnose van toxocariasis 
wordt voornamelijk gesteld met behulp van serolo-
gie, omdat er geen eieren aantoonbaar zijn in de fae-
ces en in weefselbiopten zelden een larve zal worden 
aangetroffen. Voor de behandeling van viscerale lar-
va migrans (VLM) worden antihelmintica gebruikt, 
meestal in combinatie met corticosteroïden om de 
intense ontstekingsreactie veroorzaakt door dode 
wormen te verminderen.2 Dit artikel geeft een over-
zicht van de epidemiologie, pathogenese, diagnos-
tiek en behandeling van toxocariasis. Verder wordt 
de relatie tussen de infecties met deze spoelworm en 
allergische aandoeningen besproken.

De verwekker
De verwekker van toxocariasis bij de mens is de 
hondenspoelworm (T. canis) of kattenspoelworm (T. 
cati). Volwassen wormen komen alleen voor in hon-
den en katten en de volwassen mannelijke T. canis 
kan tot 9 cm en vrouwelijke tot 17 cm lang worden. 
De vrouwelijke wormen produceren tot 200.000 ei-
eren per dag met een grootte van 90 x 75 μm (zie 
Figuur 1A en B). De volwassen Toxocara cati is 3-7 
cm (mannelijk) en 4-10 cm (vrouwelijk) lang en de 
eieren zijn 65 x 75 μm groot. De Toxocara-larven 
hebben meestal een lengte van minder dan 0,5 mm 
en een breedte van 0,02 mm (zie Figuur 1C).

De levenscyclus van deze spoelwormen staat weer-
gegeven in Figuur 2. Volwassen vrouwelijke wor-
men van T. canis en T. cati die aanwezig zijn in de 
dunne darm van honden en katten [1] produceren 
eieren die via de faeces in het milieu terechtkomen 
[2]. De eieren die onder andere in zandbakken, 
speeltuinen en achtertuinen aanwezig zijn, worden 
pas infectieus na enkele weken, wanneer ze gaan 
embryoneren [3]. De geëmbryoneerde eieren die 
larven bevatten, worden door tussengastheren zo-
als vogels en knaagdieren opgenomen [4]. Indien 
dit gebeurt, zullen de larven uit de eieren komen, 

Figuur 1. Toxocara canis-eieren en larven. A. geëmbryoneerde (rechts) en niet-geëmbryoneerde (links) eieren (vergroting 400x). B. 
Toxocara canis-larve kruipt uit het ei (vergroting 400x). C. Toxocara canis-larven (vergroting 100x).

A B c

Figuur 2. Levenscyclus van Toxocara canis en Toxocara cati. 



t i j d s c h r i f t  v o o r  i n f e c t i e z i e k t e n  v o l .  5  n r .  5  -  2 010 174

de darmwand penetreren en migreren naar ver-
schillende organen zoals de lever (zie Figuur 3) en 
de long. In de tussengastheer zoals knaagdieren, 
kippen, konijnen, runderen en varkens vindt geen 
volledige ontwikkeling van de parasiet plaats en 
blijven de larven in weefsels ingekapseld.6 De eind-
gastheren, honden en katten, worden geïnfecteerd 
door opname van eieren, of het eten van een met 
larven besmette tussengastheer.7 Bij honden en kat-
ten penetreren de larven de darmwand, migreren 
naar de lever en vervolgens naar de longen. Via de 
bronchiën migreren de larven naar de trachea van-
waar ze opgehoest en weer doorgeslikt worden. In 
de dunne darm ontwikkelen de larven zich verder 
tot het volwassen stadium. Bij honden en katten 
ouder dan 6 maanden kapselen Toxocara-larven 
zich, in verschillende organen zoals lever, hart en 
longen in. Bij drachtige dieren worden de inge-
kapselde larven vervolgens weer geactiveerd vanaf 
de tweeënveertigste dag van de dracht. Dan vindt 
migratie plaats naar de uterus en de melkklieren. 
Infectie via de placenta is de belangrijkste wijze van 
besmetting van pups en bij kittens via de melk.8,9

Mensen zijn toevallige gastheren en worden geïn-
fecteerd als ze infectieuze eieren binnenkrijgen via 
besmette grond of door het eten van onvoldoende 
verhit vlees van tussengastheren.5 De larven pene-
treren ook bij de mens de darmwand en migreren 
naar de lever en longen. Ze kunnen de darmen ech-
ter niet bereiken en migreren naar andere organen 
zoals de ogen en hersenen, waar ze zich inkapselen. 
De larven kunnen zich bij de mens niet tot volwas-
sen wormen ontwikkelen, maar kunnen jaren inge-
kapseld in verschillende weefsels blijven.2,3

Transmissie, seroprevalentie en riscofactoren 
voor toxocariasis 
Naast infectie door opname van infectieuze Toxo-
cara-eieren via gecontamineerde aarde kan toxo-
cariasis bij de mens ook worden veroorzaakt door 
het eten van onder andere rauwe lever van tussen-
gastheren, zoals kippen, eenden, koeien en varkens, 
die Toxocara-larven bevatten. Rauwe, niet-gewassen 
groenten die vervuild zijn met honden- en katten-
faeces, kunnen ook een bron van infectieuze Toxo-
cara-eieren zijn.4 
Toxocara-infecties komen over de hele wereld voor. 
Uit seroprevalentiestudies blijkt dat toxocariasis 
wereldwijd een van de meest voorkomende zoöno-
tische infecties is.1 De gerapporteerde seroprevalen-
ties bij mensen varieert tussen 2,4% in Denemarken 
en 92,8% in La Réunion, een Frans eiland in de 
Indische Oceaan.5,6 In Nederland blijkt de Toxoca-
ra-seroprevalentie gemiddeld 19% te zijn. Deze se-
roprevalentie neemt duidelijk toe met de leeftijd van 
4% bij kinderen van 1-4 jaar tot 39% bij personen 
van 75-79 jaar.7 
Besmetting met Toxocara-eieren komt in stedelijke 
parken veel voor. Het percentage met Toxocara-ei-
eren besmette grondmonsters uit parken bedraagt 
17,4-60,3% in Brazilië, 14,4-20,6% in de Verenigde 
Staten (VS), 13,0-87,1% in Europa, 30,3-54,5% in 
Afrika en 6,6-63,3% in Azië.1 In Nederland is de 
aanwezigheid van Toxocara-eieren in parken ver-
gelijkbaar met wat gevonden is in andere Europese 
landen. Een onderzoek in zandbakken in Utrecht 
toonde infectieuze eieren aan in de meeste van de 
onderzochte zandbakken.8 Interessant is dat de 
zwaarste besmettingen van zandbakken met Toxoca-
ra-eieren te vinden zijn in landen met een gematigd 
klimaat, zoals Duitsland en Japan. Van de eieren die 
werden verzameld in landen met een gematigd kli-
maat, was 51-95% volledig geëmbryoneerd en dus 
infectieus voor de mens.9 
Risicofactoren voor infectie met deze spoelwormen 
zijn pica (neiging om aarde te eten), woonplaats, lage 
scholing, overbevolking, geslacht en armoede. Deze 
risicofactoren kunnen variëren per land. In de VS is 
een associatie tussen het wonen in stedelijk gebied, 
ras en inkomen beschreven.10 Er werd in deze stu-
die geen associatie met het bezit van huisdieren of 
geslacht gevonden. In Nepal is het percentage Toxo-
cara-seropositiviteit bij mannen hoger dan bij vrou-
wen.11 Ook in Ierland blijken mannen vaker geïnfec-
teerd te zijn dan vrouwen.12 Dit verschil wordt ook 
bij Nederlandse kinderen gezien, waarbij de Toxoca-
ra-seroposiviteit bij jongens hoger is dan bij meisjes.13

Figuur 3. Eosinofiele granuloma en Toxocara-larva (midden) 
in de lever van een Cynomolgus-aap. Met dank aan ANOFEL 4. 
Faculteit Geneeskunde, Necker, Parijs. Afdeling Parasitologie.
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Klinische kenmerken en pathogenese
Hoewel Toxocara-infecties gewoonlijk asympto-
matisch verlopen, kan een infectie met een groot 
aantal migrerende larven leiden tot klinische ver-
schijnselen. Er zijn 3 klinische syndromen van 
humane toxocariasis beschreven: VLM, oculaire 
larva migrans (OLM) en covert toxocariasis (CT). 
VLM komt voornamelijk voor bij jonge kinderen 
en wordt gekarakteriseerd door algehele malaise, 
koorts, buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, hepa-
tosplenomegalie en ademhalingsstoornissen. Bij 
laboratoriumonderzoek wordt perifere eosinofilie, 
hyperglobulinemie, leukocytose en anemie gezien. 
Ernstige complicaties zijn myocarditis, nefritis en 
aantasting van het zenuwstelsel met als gevolg epi-
leptische aanvallen en gedragsstoornissen.14 OLM 
komt voornamelijk voor bij oudere kinderen en 
meestal is één oog aangetast. Invasie van de retina 
door de larven kan tot vorming van granulomen 
leiden (zie Figuur 4).15 Granulomen worden ook in 
de lever en andere organen gezien (zie Figuur 5). 
Vaak hebben granulomen een losse structuur, met 
macrofagen, epitheelcellen en veel eosinofiele gra-
nulocyten vanwaar de larven verder migreren naar 
andere weefsels. Granulomen worden ook geïndu-
ceerd door dode larven en kunnen in het oog tot 
blindheid leiden. 
De verschillende uitingen van VLM of OLM 
zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de infectiedo-
sis. Uit studies met muismodellen blijkt dat na 
infectie met grote aantallen geëmbryoneerde T. 
canis-eieren, larven uit de hersenen, longen en an-
der weefsel geïsoleerd konden worden.16,17 In deze 
geïnfecteerde dieren werd de aanwezigheid van 

larven in de hersenen geassocieerd met gedragsver-
anderingen en in de longen met verergering van 
allergische astma.18,19 CT vertoont de symptomen 
van patiënten met toxocariasis, die niet in de ca-
tegorieën VLM of OLM passen, en is gekarakte-
riseerd door bijna dezelfde klinische symptomen 
als VLM, maar minder ernstig. Deze symptomen 
zijn buikpijn, anorexie, gedragsveranderingen, pie-
pen, pijn in de ledematen en koorts.20 Migratie van 
de Toxocara-larven naar de longen kan tot astma- 
tische aandoeningen leiden die geassocieerd wor-
den met hypereosinofiel syndroom.21 

Diagnostiek
De diagnostiek van toxocariasis is gebaseerd op se-
rologisch onderzoek. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van een excretie-secretie (ES)-antigeen dat door de 
T. canis-larven wordt geproduceerd. Dit antigeen 
wordt zowel gebruikt in ELISA als in Western 
blot.22,23 De ELISA op basis van het ES-antigeen 
heeft een specificiteit die varieert van 91-93% en een 
sensitiviteit van 78-91%.1
Kruisreactiviteit met andere worminfecties, zoals 
ascariasis, wordt beschreven in de literatuur. Vol-
gens Smith et al. is screening met Toxocara-IgG 
ELISA gevolgd door bevestiging met Western blot 
een effectieve manier om dit probleem op te los-
sen, omdat de laagmoleculaire banden (24-32 kDa) 
specifiek zijn voor Toxocara-infecties.24 Met deze 
methoden kunnen door kruisreacties, infecties met  
T. canis en T. cati niet onderscheiden worden. Voor 
de immunodiagnosis van OLM lijkt een combinatie 

Figuur 4. Oculaire larva migrans. Posteriore uveïtis. Met dank 
aan ANOFEL 4. CHV Nancy en B. Fortier. Parasitologie en My-
cologie.

Figuur 5. CT-scan met het low-densitygebied corresponde-
rend met een granuloom door migratie van Toxocara-larven 
naar de lever. Met dank aan ANOFEL 4. C.H.O. Purpan en  
J.F. Magnaval. Parasitologie and Mycologie.
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van Toxocara-IgG Western blot met anti-Toxocara-
IgE- of -IgG-detectie een accurate procedure. Deze 
moeten simultaan uitgevoerd worden in serum en 
oculaire vloeistof.25,26

Behalve een positieve serologie is de aanwezigheid 
van eosinofilie, leukocytose en hyperglobulinemie 
een aanwijzing voor een infectie met Toxocara.3 
Herhaling van de serologie kan ook helpen bij het 
diagnosticeren van toxocariasis. Een stijging van 
de Toxocara-IgG-titer kan een aanwijzing voor een 
infectie zijn. Voor een zekere diagnose is de com-
binatie van laboratoriumonderzoek met sympto-
men van belang. Het aantonen van de parasiet 
door middel van faecesonderzoek bij de mens is 
niet mogelijk, aangezien de larven zich niet ont-
wikkelen tot volwassen wormen en dus geen eie-
ren produceren. Slechts bij hoge uitzondering lukt 
het om de migrerende larve in bioptiemateriaal 
aan te tonen. 
Het RIVM heeft recentelijk een diagnostische test 
ontwikkeld voor de moleculaire detectie en deter-
minatie van Toxocara-larven in broncho-alveolaire 
lavage (BAL) van geïnfecteerde muizen. Verder 
onderzoek moet uitwijzen of het gebruik van deze 
moleculaire technieken op BAL van patiënten ver-
dacht van toxocariasis of patiënten met astmatische 
aandoeningen ook bruikbaar is voor het vaststellen 
van een infectie.

Behandeling en controle
Bij ernstige Toxocara-infecties, vooral wanneer het 
oog of het zenuwstelsel erbij betrokken is, kan me-
dicatie met antihelmintica, zoals mebendazol en 
albendazol, overwogen worden. Daarbij bestaat het 
risico op een ernstige overgevoeligheidsreactie die 
wordt veroorzaakt door afstervende larven. De anti-
helminticadosering wordt daarom geleidelijk gedu-
rende een aantal dagen verhoogd onder gelijktijdige 
toediening van corticosteroïden.  
Mebendazol in een dosis van 20-25 mg/kg gedu-
rende 21 dagen is effectief bij het behandelen van 
een volwassen patiënt met VLM.27 Albendazol (15 
mg/kg gedurende  5 dagen) kan ook effectief zijn en 
dringt beter in weefsels door.28 Corticosteroïden on-
derdrukken ernstige ontstekingsreacties die veroor-
zaakt worden door migrerende en afstervende lar-
ven. Behandeling van OLM omvat zowel chirurgie, 
antihelmintica en corticosteroïden. In een Oosten-
rijkse studie bleek albendazol (volwassenen 800 mg 
tweemaal daags; kinderen 400 mg tweemaal daags), 
in combinatie met systemische steroïden, een bruik-
bare behandeling te zijn voor OLM.29 
De belangrijkste preventieve maatregelen zijn: 
1.  Het regelmatig ontwormen van hond en kat 

(vooral pups en kittens).
2.  Het voorkomen van contact met besmette aarde 

door handschoenen te dragen bij het tuinieren, 

Tabel 1. Overzicht van studies betreffende de associatie tussen Toxocara-seropositiviteit en allergische 
aandoeningen.
land/stad leeftijd

(jaar)
Geslacht Allergische Aan-

doeningen
verband tussen Toxocara-
seropositiviteit en allergische 
aandoeningen of sensibilisatie

referentie

Maleisië/ Kuala 
Lumpur

1-10 niet 
vermeld

bronchiaal astma positief 30

Maleisië > 5 m en v bronchiaal astma positief 31

Egypte
4-6

m en v bronchiaal astma of 
chronische urticaria

positief 32

Nederland
Den Haag en 
Rotterdam

4-6 m en v astma/recidiverende 
bronchitis/eczeem

positief 33

Nederland
Utrecht en Eind-
hoven

4-12 m en v astma/recidiverende 
bronchitis/eczeem

positief 13

Spanje >18 m en v respiratoire symp-
tomen 

positief verband met aller-
gische sensibilisatie, maar niet 
met respiratoire symptomen

34

USA
New Haven en 
Bridgeport

2-15 m en v astma geen verband 10
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groente en fruit goed te wassen en zandbakken 
af te dekken.

3.  Handen te wassen na het buitenspelen of tuinie-
ren en de nagels kort te houden. 

4.  Kinderen leren om geen zand of aarde in de mond 
te stoppen.

relatie met allergische aandoeningen
De laatste decennia neemt wereldwijd de inciden-
tie van allergische aandoeningen zoals astma, toe. 
Uit epidemiologische studies is af te leiden dat al-
lergische aandoeningen zich vaker manifesteren in 
Toxocara-seropositieve individuen. Inductie van een 
T-helpercel type 2 (Th2)-gemedieerde immuunres-
pons met hoge IgE-titers en toename van eosinofiele 
granulocyten komen zowel bij astma als bij een wor-
minfectie voor. Daarnaast leiden Toxocara-infecties 
tot verschijnselen die op astma lijken, zoals een pie-
pende ademhaling, hoesten, overmatige uitschei-
ding van slijm en overgevoelige luchtwegen.
Tabel 1 op pagina 176 laat een overzicht zien van 
verschillende studies waarin de associatie tussen 
Toxocara-seropositiviteit en allergische aandoenin-
gen of overgevoeligheid beschreven is. In de meeste 
studies werd een positieve relatie tussen Toxocara-se-
ropositiviteit en astmatische aandoeningen, chroni-
sche urticaria of verhoogde IgE-titers en eosinophilia 
gevonden ten opzichte van de gezonde, niet-astma-
tische controlegroep.30-32 In Nederland werd door 
Buijs et al. een cross-sectionele studie uitgevoerd bij 
kinderen op basisschoolleeftijd.13 In deze studie werd 
aangetoond dat patiënten met astma, terugkerende 
bronchitis en ziekenhuisopnamen als gevolg daar-
van, significant geassocieerd waren met Toxocara-
seropositiviteit. Minder sterk, maar nog steeds sig-
nificant was de relatie met eczeem. De conclusie was 
dat allergische aandoeningen zich vaker manifeste-
ren bij Toxocara-seropositieve kinderen.33 Een recent 
onderzoek in Spanje toonde een relatie aan tussen 
Toxocara-infecties en allergische overgevoeligheid, 
met name voor mijten, maar er was geen associatie 
met respiratoire symptomen.34 Alleen in een studie 
uitgevoerd in de VS werd geen associatie tussen ast-
ma en Toxocara-infecties gevonden.10 
Om de relatie tussen Toxocara-infecties en allergische 
aandoeningen verder te onderzoeken, zijn muizenstu-
dies uitgevoerd. Een infectie met T. canis in muizen 
leidt tot aanhoudende ontsteking van de longen die ge-
paard gaat met eosinofilie, IgE-productie, overgevoe-
lige luchtwegen en productie van Th2-cytokinen.17,35  
Net als mensen zijn muizen niet de definitieve gast-

heer voor Toxocara. De larven zullen zich bij mensen 
en muizen niet ontwikkelen tot volwassen wormen. 
De larven migreren door diverse organen waarbij ze 
ontstekingsreacties in weefsels, waaronder de longen, 
veroorzaken. Recentelijk zijn de bevindingen uit de 
epidemiologische studies bevestigd waaruit blijkt dat 
een T. canis-infectie tot verergering van allergische ast-
ma in de muis kan leiden.19 Deze experimentele opzet 
kan gebruikt worden om betere inzichten te krijgen 
in de relatie tussen Toxocara-infecties en astma en het 
achterliggende immunologisch mechanisme.

conclusie
Migratie van Toxocara-larven kan bij de mens onder 
andere ademhalingsproblemen, hepatosplenomega-
lie, myocarditis, nefritis, oculaire en neurologische 
aandoeningen veroorzaken. Omdat toxocariasis 
relatief onbekend is en de klachten die daarbij ho-
ren aspecifiek zijn, wordt het vaak niet opgemerkt. 
Diagnose van toxocariasis is gebaseerd op serologie 
omdat het aantonen van de larven in biopten zel-
den positief is. Voor de behandeling van toxocariasis 
worden antihelmintica gebruikt, meestal in combi-
natie met corticosteroïden.
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1. Toxocariasis is een zoönotische infectie, veroorzaakt door Toxocara-spoelwormen van honden 
en katten, die ook in Nederland voorkomt.

2. De diagnostiek van toxocariasis is gebaseerd op serologisch onderzoek. 

3. Voor de behandeling van toxocariasis worden antihelmintica gebruikt, meestal in combina-
tie met corticosteroïden om de ernstige ontstekingsreacties die worden veroorzaakt door 
afstervende larven te verminderen. 
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