
Kikkerproef houdt naweeën 
 
De ooievaar bracht kinderen en kikkers toonden aan of de vrouw werkelijk zwanger 
was. Ooievaars eten kikkers, dus het nieuwe broertje of zusje kwam altijd onverwacht. 
Het verhaal van de ooievaar is een sprookje. De kikkerproef is een ander verhaal. Dat 
klopt wel degelijk en was zelfs tot ver in de jaren zestig in gebruik. Wie kent dit nog? 
 
door Marcel van Ellen 
 
Het is altijd al een prangende vraag geweest voor 
vrouwen: Ben ik zwanger of niet?  
In elk geval wisten Egyptische priesters in de oudheid er al 
iets op: één van hen plaste over een mengsel van tarwe, 
gerst en zand en liet een vrouw hetzelfde doen, met een 
ander hoopje graan met zand. Als het mengsel van de 
vrouw eerder ontkiemde, wees dat erop dat de vrouw 
zwanger was. Tot zover klopt het verhaal wel min of meer: 
er zitten kiemingsbevorderende stoffen in de urine van een 
zwangere vrouw. Dat tarwekiemen echter een jongen betekenden en gerstespruiten een 
meisje, bederft het weer een beetje.  
 
Eveneens uit het oude Egypte is de test van geperste meloen en melk van een vrouw die net 
van een zoon beviel: als een vrouw dat na het opdrinken weer uitbraakte, moest ze wel 
zwanger zijn. Niet zo onwaarschijnlijk, eigenlijk. 
 
urine en hormonen 
In mei 2007 meldde het Historisch Nieuwsblad dat Wenen sinds kort een anticonceptie- en 
abortusmuseum heeft. Een unieke collectie over de geschiedenis van 
zwangerschapspreventie en –onderbreking. 
Het artikel meldt over de kikkerproef: “De kikker krijgt in zijn lymfeklieren een injectie met 
urine van de vrouw en als ze inderdaad zwanger is, vindt men na drie uur sperma in de 
ontlasting van de kikker.” 
Fascinerend, want het feit dat het onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes moeilijk te 
zien is, maakt dit gegeven ongeloofwaardig. Klopt het wel? Enne…. sperma in de ontlasting? 
 
Een snelle blik op de ‘junkfoodsite’ Wikipedia geeft al een ander verhaal: 
“Bij de kikkerproef werd urine van de proefpersoon bij een kikker ingespoten, waarna bij 
zwangerschap de bloedplaatjes in de kikker een paar dagen later onder invloed van 
hormonen in de urine van vorm ging veranderen. Door onderzoek van het zwemvlies van het 
proefdier door middel van een microscoop kon dit worden vastgesteld.” 
Een paar dagen later? Hormonen in de urine die de vorm van bloedplaatjes doen 
veranderen? Welke dokter heeft déze informatie bedacht? 
 
Gelukkig is er nog de betrouwbare, uitvoerig gecontroleerde informatie van de ouderwetse 
encyclopedie, in dit geval de Grote Nederlandse Larousse encyclopedie: 
“Methode om aan te tonen of een vrouw al dan niet zwanger is, berustend op het voorkomen 
van gonadotrofe hormonen  in de urine van zwangere vrouwen. (De urine wordt ingespoten 
bij een kikker waarvan de hypofyse verwijderd is en die daardoor licht van kleur is. Bij 
aanwezigheid van zwangerschapshormonen in de urine kleurt de huid van de kikker binnen 
een half uur donkerder.)” 
 
Eén ding is in elk geval zeker: urine van de (zwangere) vrouw is de eerste stap. Welke rol 
speelt welke kikker en wie heeft het ontdekt? 
 



Hogbentest 
We schrijven 1927. In Zuid Afrika werkt aan de Universiteit van Kaapstad de zoöloog 
Lancelot Hogben1. De dan 31-jarige Hogben ontdekt tijdens een endocrinologisch 
onderzoek2 dat de Zuidafrikaanse klauwpad (Xenopus Laevis) hiervoor een heel geschikt 
proefdier is. 

Het vrouwtje blijkt ook erg geschikt voor een 
zwangerschapstest: enkele uren na injectie met urine van een 
zwangere vrouw legde het dier eitjes. 
 
De Hogbentest werd al snel populair, al was het alleen maar 
vanwege de snelheid waarmee je een uitslag kreeg. De term 
‘kikkerproef’ was jarenlang synoniem met ‘zwangerschapstest’. 
De test werd nog efficiënter en goedkoper door gebruik te 
maken van de eigenschap van kikkers om bij hormonale 
veranderingen van kleur te veranderen. Zo ging het: bij een 
gewone groene kikker werd de hypofyse verwijderd, waardoor 
het beest een geelwitte kleur kreeg. Een inspuiting met urine 
van een zwangere vrouw bracht de groene kleur terug. Zo kon 
de Leidse huisarts J.H. Pleiter in de jaren vijftig en zestig ’s 
ochtends een flesje urine insturen naar het instituut Rana 
(Latijn voor kikker), waarop hij dezelfde middag telefonisch de 

uitslag kreeg. Het kon vanaf zes weken na de conceptie en het kostte tien gulden, herinnert 
Pleiter zich. 
 
Een belangrijk gegeven is dat de klauwkikker het 
hele jaar door eieren kan produceren, waardoor de 
test te allen tijde kon uitgevoerd worden. Omdat 
het kweken van de dieren meer moeite vergde dan 
ze te importeren, werden ze in groten getale uit 
Afrika gehaald om aan de vraag uit Europa en 
Amerika te kunnen voldoen. 
 
betrouwbaarheid 
Was de test betrouwbaar? 
Kort gezegd: ja. Net zoals de informatie die de Larousse geeft. Wie hieraan voldoende heeft, 
slaat het lezen van de rest van deze alinea over. 
Bij een goed uitgevoerde kikkerproef zijn fout-positieve resultaten uitgesloten. 
Biologische zwangerschapsreacties bleken betrouwbaarder te zijn dan serologische 
zwangerschapsreacties of de Gravindex-zwangerschapsreactie. Dit had onder meer te 
maken met bepaalde andere stoffen dan choriongonadotrofine3 in de urine van de zwangere 

                                                           
1 Lancelot Thomas Hogben (9 december 1895 – 22 augustus 1975) was een veelzijdige Britse 

experimentele zoöloog en medisch statisticus. 

2 Endocrinologie is een medisch specialisme en biologische wetenschap die zich bezighoudt met 

klieren die afscheidingen in het lichaam hebben (endocrien systeem) zoals schildklier, hypofyse, 

alvleesklier en bijnieren. Speeksel- en zweetklieren vallen onder het exocriene systeem. 

3 Humaan choriongonadotrofine (HCG) is een hormoon dat tijdens een zwangerschap door de 

placenta wordt geproduceerd. Vanaf de innesteling produceert het chorion (één van de drie 

vruchtvliezen van embryonale herkomst) HCG. In de urine van de vrouw is dit soms al 2 weken na de 

bevruchting aantoonbaar (1 dag overtijd). Zwangerschapstesten zijn hierop gebaseerd. 

 



vrouw (denk aan onechte antistoffen, onechte antigenen, hypofysaire gonadotrofine en 
serumeiwitten in de urine). 
 
Biologische proeven hadden wel enkele nadelen ten opzichte van de verschillende typen van 
serologische reacties. Dit had te maken met de gevoeligheid van de proefdieren voor 
choriongonadotrofine (kortweg HCG). De uitscheiding van HCG neemt namelijk gedurende 
de eerste maand van de zwangerschap snel toe en de gevoeligheid van de proefdieren voor 
HCG maakte het noodzakelijk ze herhaaldelijk te toetsen op de kleinst werkzame dosis 
HCG. Verder gaf een aantal onderzoekingen een onbepaalde uitslag, omdat de urine toxisch 
voor de proefdieren bleek te zijn, waardoor de dieren tijdens de proef stierven. Ook de 
huisvesting van de proefdieren, hun verzorging en het voorkomen en bestrijden van 
(besmettelijke) ziekten waren bezwaarlijkheden die konden voorkomen. 
 
donderkopje met staartje 
Onderzoek en verbeterde methoden hebben geleid tot de betrouwbare zwangerschapstesten 
zoals we deze vandaag-de-dag kennen. Daarmee zijn echter de gevolgen voor de kikkers 
niet geëindigd! 
In 2005 opperden australische onderzoekers dat de wereldwijde achteruitgang van amfibieën 
te wijten zou zijn aan een schimmelinfectie die zich dankzij de zwangerschapstest (lees: 
kikkerproef) heeft kunnen verspreiden. Door de betrouwbaarheid van de test werden in de 
jaren dertig en veertig Afrikaanse klauwkikkers massaal vanuit Zuid-Afrika geëxporteerd. 
De onderzoekers vermoedden dat ontsnapte klauwkikkers een agressieve schimmelziekte 
wereldwijd hebben verspreid onder de amfibieën.  

 
Wat blijkt: Afrikaanse klauwkikkers die 
sinds de jaren dertig op sterk water 
staan, dragen de schimmel al bij zich, 
terwijl die toen nog nergens anders 
voorkwam. Waarschijnlijk hebben de 
klauwkikkers in de loop van hun 
evolutie met deze schimmel leren 
leven. Maar andere amfibieën zijn 
weerloos. 
Hieruit blijkt het nut van laboratoria, 
maar ook van museale collecties. Ook 
wij als Natuurhistorisch en 
Volkenkundig Museum bezitten een 

flink aantal dieren op sterk water. Dat zijn niet alleen voorbeelden ter vermaak, ook voor 
onderzoek zijn ze van onschatbare waarde. Behoud is dringend gewenst! 
 
epidemische schimmelinfectie 
Maar klopt het dat de Afrikaanse klauwkikker en dus indirect de zwangerschapstest 
verantwoordelijk is voor de verspreiding van de schimmel? 
Feit is dat de gistachtige schimmel Batrachochytrium dendrobatidis van oorspong uit Afrika 
komt en tot de jaren veertig niet buiten dit continent was aangetroffen. De Batrachochytrium 
dendrobatidis vroorzaakt een schimmelinfectie die ‘chytridiomycose’ wordt genoemd en die 
een grote bedreiging voor vele soorten amfibieën is. 
Onduidelijk is of de schimmel zich recent over de wereld heeft verspreid of dat 
Batrachochytrium van nature op verschillende continenten voorkomt, maar recent in 
virulentie is toegenomen. Ook de handel in andere exotische dieren zal de verspreiding van 
de schimmel hebben bevorderd. De epidemische vorm van chytridiomycose werd voor het 
eerst in de jaren negentig beschreven na een massale sterfte van kikkers in Australië, Costa 
Rica en het westen van Panama. 
 



De schimmel groeit in de monddelen en in de stof keratine, een eiwit dat zich onder andere 
in de huid van amfibieën bevindt. Hierdoor wordt de water- en zuurstofuitwisseling in het 
organisme ernstig verstoord, zodat het slachtoffer ten slotte het loodje moet leggen. Massa’s 
amfibieën zijn de laatste decennia zo al gestorven, zelfs hele soorten zijn er aan bezweken. 
Niet voor niets heeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN) de ziekte 
omschreven als ‘de ergste infectieziekte die gewervelden ooit heeft getroffen en een grote 
bedreiging voor de biodiversiteit’. 
 
In 1998 verscheen de schimmel, die geholpen door klimaatverandering nu zo welig tiert, in 
Australië. De gistachtige schimmel sluit de huid af en voorkomt dat gassen via de 
doorlaatbare huid kunnen ontsnappen. Daardoor stikt de kikker.  
Tegenwoordig vinden we de schimmel op elk continent, in sommige regio’s zijn zowat hele 
populaties besmet. Ook de Belgische en Nederlandse kikkers blijven niet gespaard. 
Onderzoek uit 2009 door de Universiteit van Gent in samenwerking met de Stichting Ravon 
toonde aan dat in België 5,4% en in Nederland 3,7% van de kikkers besmet is. 
 
klimaatsverandering 
Dat de ziekte ook niet los kan worden gezien van klimaatsverandering, stelde de inmiddels 
overleden onderzoeker J.Alan Pounds in 2006, wetenschapper bij het Monteverde Cloud 
Forest Preserve. "Ziekte is de kogel die de kikkers dood, maar klimaatsverandering is 
degene die de trekker overhaalt."  
Door de extreem dunne huid zijn amfibieën niet alleen erg gevoelig voor de schimmelinfectie, 
maar ook voor zelfs geringe veranderingen in temperatuur, luchtvochtigheid, lucht- en 
waterkwaliteit. Volgens de studie van Pounds hielden sterke temperatuurschommelingen 
voorheen de dodelijke schimmelinfectie binnen de perken in de nevelwouden. De mondiale 
klimaatproblematiek zou tot een toegenomen verdamping in de bergstreken van tropisch 
Amerika hebben geleid met een dichter wolkendek boven de nevelwouden als gevolg. 
Hierdoor zijn overdag de temperaturen in de nevelwouden door een toegenomen blokkade 
van zonlicht lager geworden, terwijl het wolkendek ’s nachts als een soort isolatie werkt met 
stijging van de nachtelijke temperaturen als gevolg. Deze afgezwakte 
temperatuurschommelingen zouden hebben geleid tot ideale omstandigheden voor de 
uitbreiding van Batrachochytrium dendrobatidi. 
 
reservepopulaties 
Zal de kikker hier nu echt aan tenonder gaan? Het lijkt van wel. Onderzoekers zien soorten 
letterlijk uitsterven en populaties inkrimpen tot een fractie van tien jaar geleden. Al zijn er ook 
hoopvollere berichten: in laboratoria kan men besmette kikkers al genezen. 
In 2008 kwamen biologen van Europese dierentuinen op Jersey bijeen om te leren hoe ze 
bedreigde kikkers kunnen kweken. De IUCN adviseerde daar om kikkers in het wild te 
vangen en te kweken om zodoende reservepopulaties te laten ontstaan die kunnen 
voorkomen dat steeds meer kikkers van het wereldtoneel verdwijnen. Het project wordt 
aangeduid met de term "Ampibian Ark" (AArk). Op termijn kunnen zo soorten weer worden 
uitgezet in gebieden die vrij zijn van chytridiomycose en andere bedreigingen. Wereldwijd 
zijn de 6190 soorten kikkers, padden, salamanders en wormsalamanders (amfibieën) in een 
gevaarlijk neergaande spiraal terechtgekomen. Eenderde wordt met uitsterven bedreigd en 
120 soorten zijn al uitgestorven 
 
Het kweken van de kikkers moet in een biologisch veilige ruimte gebeuren omdat de chytrid-
schimmel, die zich via het water of bodemresten onder de zool van een laars verspreidt, zeer 
besmettelijk is. 
Het beste middel tegen de schimmel is vooralsnog itraconazole, een in 1984 uitgevonden 
anti-schimmelmiddel. Na een aantal korte dagelijkse baden in een oplossing van het middel 
met water kan de kikker al snel weer opknappen.  
Als alle blijde moeders, behalve hun spruit, ook eens dagelijks een kikker in bad doen? 
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