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Malaria remains a major health burden, 
especially in sub-Saharan Africa. The  
efficacy of the main vector control tools, 
insecticide-treated bed nets and indoor 
residual spraying, is compromised by the 
development of physiological and beha-
vioural resistance in the target mosquito 
species and by changes in the species 
composition of vector populations. These 
developments underline the need to  
develop novel vector control approaches, 
which are complementary to insecticide-
based methods. In this thesis, the poten-
tial of push-pull tactics as a tool to reduce 
malaria transmission is explored. It is  
described how the push-pull concept, 
originally designed for agricultural pest 
control, may be translated to a system 
that targets Anopheles mosquitoes. Several 
novel repellents are identified in the  
laboratory and a prototype push-pull 
system is tested in a semi-field setup. 
The system is improved and evaluated in 
a malaria endemic field setting and the 
push-pull approach is compared and 
combined with the existing practise of 
eave screening. Based on the experimental 
results it is concluded that (1) it is possible 
to reduce house entry of malaria vectors 
and other mosquitoes using (spatial)  
repellents and/or attractant-baited traps; 
(2) the effect of repellents on house entry 
is larger and more consistent than the  
effect of attractant-baited traps; (3) the 
main function of the attractant-baited 
traps is to deplete mosquito populations 
through removal trapping; (4) the attrac-
tive and repellent components of the 
push-pull system complement each 
other and there is no or very little inter-
action between them; (5) a push-pull 
system based on repellent and attractive 
volatiles can be expected to reduce mala-
ria transmission through a strong decre-
ase of the entomological inoculation 
rate; (6) eave screening is a highly effi-
cient method to reduce house entry of 
malaria vectors and other mosquitoes, 
and increases outdoor trap catches, while 
there is little added value in impregna-
ting screening material with a repellent. 
The issue of selection for insensitivity to 
the used repellent and attractive com-
pounds is discussed, as well as methods 
how to manage it. Furthermore, it is des-
cribed how the principles of behavioural 
disruption on which push-pull tactics are 
based make the technique potentially 

suitable to target a wider range of arthro-
pod vectors of disease than malaria mos-
quitoes alone. It is concluded that future 
vector control strategies will probably 
consist of the integration of many diffe-
rent approaches, of which push-pull tac-
tics may be one. By integrating different  
approaches, it will be possible to mitigate 
the development of resistance while  
targeting vectors in different life stages, 
uncompromised by changing behavioural 
patterns and changes in the composition 
of vector populations. This would require 
an integrated view on vector control, 
knowledge on the ecology of vectors and 
the political will to invest in programmes 
that focus on long term sustainable 
control.
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Insecten vormen een onderdeel van het 
menselijk dieet in veel delen van de 
wereld, met name in de tropen en sub-
tropen. Wereldwijd worden er meer dan 
2000 soorten insecten geconsumeerd. In 
Westerse landen vormen insecten geen 
onderdeel meer van het dieet, er bestaan 
echter sterke argumenten voor het herin-
troduceren van eetbare insecten. Wereld-
wijd is er een toenemende vraag naar 
dierlijk eiwit; dit komt door een groeien-
de wereldbevolking en toenemende wel-
vaart. De productie van conventionele 

landbouwdieren wordt in verband ge-
bracht met schadelijke effecten op het 
milieu, zoals het broeikaseffect, degra-
datie van landbouwgrond en verlies aan 
biodiversiteit. De voedingswaarde van 
eetbare insecten varieert afhankelijk van 
soort en levensstadium, maar is verge-
lijkbaar met vlees. Daarnaast heeft de 
productie van insecten enkele voordelen 
ten opzichte van de productie van con-
ventionele landbouwdieren. Insecten 
kunnen worden geproduceerd op een 
kleiner landoppervlak en produceren 
minder broeikasgassen per groei-eenheid. 
Ook zijn insecten koudbloedig, waardoor 
zij geen energie investeren in het behou-
den van een constante lichaamstem- 
peratuur. Zij kunnen daardoor meer 
energie investeren in groei. Dit betekent 
dat insecten relatief minder voedsel  
nodig hebben om lichaamsmassa te pro-
duceren, vergeleken met conventionele 
landbouwdieren. 

In dit proefschrift werd onderzocht 
wat de mogelijkheid is om eetbare insec-
ten duurzamer te produceren op diëten 
vervaardigd uit organische bijproducten 
en wat de mogelijke voedselveiligheids- 
risico’s zijn. Het onderzoek richtte zich 
op drie soorten eetbare keverlarven uit 
de familie Tenebrionidae, beter bekend 
als meelwormen, die commercieel ge- 
produceerd worden door verschillende 
Nederlandse insectenkwekers: de gewone 
meelworm (Tenebrio molitor Linnaeus), de 
morioworm (Zophobas atratus Fabricius) 
en de buffaloworm (Alphitobius diaperinus 
Panzer). Eerst werd een overzicht gemaakt 
van de voedingswaarde van deze meel-
wormsoorten en de mogelijke voedsel-
veiligheidsrisico’s.

Daarna werd de productie van de drie 
soorten meelwormen op diëten vervaar-
digd uit organische bijproducten uit de 
voedings- en bioethanolindustrie onder-
zocht. Vier diëten waren geproduceerd 
met verschillende eiwit- en zetmeel- 
gehalten, en vergeleken met controle-
dieet dat wordt gebruikt door commer-
ciële insectenkwekers. Diëten met hoge 
eiwitgehalten, voornamelijk veroorzaakt 
door biergist, leidden tot een kortere 
ontwikkelingstijd van de larven, een toe-
name aan gewicht en lagere mortaliteit 
vergeleken met controledieet. Wat betreft 
lichaamssamenstelling verschilde het 
larvale eiwitgehalte niet tussen de ver-
schillende diëten, terwijl het vetgehalte 
van het dieet wel invloed had op het vet-
gehalte en de vetzuursamenstelling van 
de larven. De vetzuursamenstelling van 
de larven volgde echter niet noodzakelijk 
dezelfde trend als de vetzuursamenstel-
ling van het dieet. Gunstige diëten met 
betrekking tot snellere groei en lagere 
mortaliteit van de larven leidden tot 


