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vergelijkbare, dan wel minder gunstige 
n6/n3-vetzuurverhoudingen vergeleken 
met controlediëten. Resultaten van deze 
studie laten zien dat meelwormen suc-
cesvol geproduceerd kunnen worden op 
diëten vervaardigd uit organische bijpro-
ducten. Aangepaste diëten kunnen door 
commerciële kwekers worden gebruikt 
om de meelwormoogst te vergroten, als-
ook om duurzamer te produceren. Meer 
onderzoek is nodig om te bepalen welke 
dieetsamenstellingen leiden tot een gun-
stigere n6/n3-vetzuurverhouding. Daar-
naast is het nog onbekend welk effect 
aangepaste diëten hebben op de vrucht-
baarheid van het volwassen insect en de 
levensvatbaarheid van latere generaties 
insecten.

Insectendiëten, met name wanneer 
deze vervaardigd zijn uit organische bij-
producten, kunnen gecontamineerd zijn 
met mycotoxinen, die stabiel zijn tijdens 
voedselverwerking. Daarom werd het 
risico op contaminatie van T. molitor met 
een algemeen voorkomend mycotoxine, 
deoxynivalenol (DON), onderzocht. 
Larven van T. molitor werd gedurende 
twee weken gevoerd met verschillende 
soorten volkoren tarwemeel: niet gecon-
tamineerd (controle); natuurlijk geconta-
mineerd met verschillende mycotoxinen, 
waaronder 4.9 mg/kg DON; en meel 
waaraan 8 mg/kg DON was toegevoegd. 
Gecontamineerde diëten hadden geen 
negatieve effecten op larvale mortaliteit 
en gewichtstoename vergeleken met 
controledieet. DON en DON-derivaten 
werden niet aangetoond in de larven in 
niet-gemetaboliseerde vorm. Echter, DON 
werd uitgescheiden in feces van zowel 
larven op natuurlijk gecontamineerd di-

eet (ca. 14% van ingenomen DON) als in 
feces van larven op dieet met toegevoegd 
DON (ca. 41% van ingenomen DON). Het 
is onbekend waarom de uitscheiding 
van DON lager was voor het natuurlijk 
gecontamineerde dieet. Omdat niet alle 
DON werd uitgescheiden en er niets werd 
gedetecteerd in de larven zelf, is het aan-
nemelijk dat DON gedeeltelijk gemetabo-
liseerd wordt door T. molitor. Metabolieten 
kunnen zowel opgeslagen worden in het 
lichaam, als worden uitgescheiden in fe-
ces, maar de soort en eigenschappen van 
deze metabolieten moet nog worden on-
derzocht. Het is veelbelovend voor com-
merciële insectenkwekers dat pure DON 
niet wordt opgeslagen in het lichaam van 
T. molitor. Echter, meer studies zijn nodig 
om te bepalen of mogelijke DON-meta-
bolieten geproduceerd door T. molitor een 
risico vormen voor de gezondheid van de 
consument.

Ook werd onderzocht of meelwor-
meneiwit mogelijk allergische kruisre-
acties kan veroorzaken. Eerst werd de 
allergeniciteit van T. molitor-eiwit in vitro 
bepaald met behulp van sera van men-
sen die allergisch zijn voor zowel huis-
stofmijt als schaaldieren. Serum IgE van 
mensen allergisch voor huisstofmijt en 
schaaldieren vertoonde allergische kruis-
reactiviteit met T. molitor-eiwit in zowel 
immunoblot als basophil-activatietests. 
Dit suggereert dat er een realistische 
kans is op een allergische reactie na het 
consumeren van deze meelwormsoort. 
De belangrijkste kruisreagerende eiwit-
ten waren tropomyosine en arginine 
kinase, welke bekende allergenen zijn 
in geleedpotigen. De eiwitten waren re-
delijk stabiel tegen in vitro vertering met 
pepsine.

De allergeniciteit van alle drie de 
meelwormsoorten werd ook in vitro 
onderzocht met behulp van sera van 
mensen die allergisch waren tegen huis-
stofmijt of schaaldieren. Omdat insec-
ten niet rauw worden geconsumeerd in 
westerse landen, werd het effect van de 
voedselverwerkingsmethoden koken, 
frituren en vriesdrogen op de allerge-
niciteit onderzocht. Daarnaast werd het 
effect van in vitro vertering op de allerge-
niciteit onderzocht. Serum IgE van zowel 
mensen allergisch tegen huisstofmijt als 
mensen allergisch tegen schaaldieren 
vertoonde kruisreacties met eiwit van 
alle drie de meelwormsoorten op im-
munoblot. Eiwitten die kruisreageerden 
met serum van huisstofmijt-allergische 
mensen waren α-amylase, hexamerin 
1B-precursor en spiermyosine. Kruisreac-
tiviteit nam af door zowel hittebereiding 
als in vitro vertering, maar verdween niet 
geheel. Dit toont aan dat hittebereiding 
van meelwormen niet voldoende is om 

de allergeniciteit te doen afnemen. Voed-
selproducten met meelwormen moeten 
daarom mogelijk worden gelabeld met 
allergie-informatie om de veiligheid van 
de consument te garanderen.

Door het onderzoeken van duurzame 
productie en twee voedselveiligheids-
risico’s streeft dit proefschrift naar het 
bijdragen aan het groeiende onderzoeks-
veld van insecten als voedsel. Hoewel er 
meer onderzoek nodig is om een beter 
begrip te vormen van de invloed van 
dieet op de lichaamssamenstelling van 
meelwormen, alsook van de verschil-
lende voedselveiligheidsrisico’s ver-
bonden aan de productie en verwerking 
van meelwormen, geeft dit proefschrift 
een eerste indruk. Daarnaast worden er 
verschillende aspecten besproken die 
barrières kunnen vormen tegen de intro-
ductie van eetbare insecten, zoals accep-
tatie door de consument en wetgeving. 
De discussie laat zien dat een multi- en 
transdisciplinaire aanpak essentieel is 
voor onderzoek naar insecten als voedsel.
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Bacteriën zijn alom aanwezig in de  
natuur en derhalve bestaat er een grote 
verscheidenheid aan associaties tussen 
bacteriën en hogere organismen (plan-
ten, dieren en schimmels). Effecten van 
bacteriën kunnen variëren van gunstig 
tot neutraal en schadelijk voor het orga-
nisme waarmee de bacteriën geassoci-
eerd zijn. In dit proefschrift heb ik de  
samenstelling van de bacteriële gemeen-
schappen en de pathogene en niet- 
pathogene effecten van bacteriën op  
de levensgeschiedenis-kenmerken van 
twee generalistische geleedpotigen  
onderzocht. In de nachtvlinder Heliothis  
virescens heb ik de variabiliteit van de 
aanwezige bacteriële gemeenschappen 
in het veld en in het laboratorium in 
kaart gebracht. Ook heb ik het effect van 
een immuunuitdaging (d.w.z. een infectie) 
op het paringssucces en de samenstel-
ling van het seksferomoon in vrouwtjes 
en hun ovipositie-strategie bepaald. In 
twee lijnen van de spintmijt Tetranychus 
urticae heb ik de bacteriële gemeen-
schappen onderzocht en heb ik bepaald 
wat de effecten van Wolbachia-, Cardinium- 
en Spiroplasma-bacteriën zijn op de 
overleving, ovipositie en gen-expressie 
van de gastheer en op de inductie van de 
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reactie van tomatenplanten die door mij-
ten zijn aangevreten.

Ten eerste beschrijf ik de variabi- 
liteit van bacteriële gemeenschappen 
die geassocieerd zijn met H. virescens; de 
bacteriën werden moleculair-genetisch 
getypeerd met behulp van zogenoemde 
bacterieële tag-gecodeerde FLX pyrose-
quencing van 16S rRNA amplicons. De 
bacteriële gemeenschappen verschilden 
tussen H. virescens-rupsen die gegeten 
hadden op verschillende planten en tus-
sen rupsen uit het veld vergeleken met 
die uit het laboratorium. Verder bleek  
dat rupsen uit het laboratorium voorna-
melijk veel van een ongeïdentificeerde 
Enterococcus-soort bevatten, terwijl deze 
soort afwezig was in rupsen uit het veld. 
Rupsen uit het veld bevatten ook een 
meer diverse bacteriële gemeenschap 
dan rupsen uit het laboratorium. Aan-
gezien de bacteriële gemeenschappen 
tussen biologische replicas van rupsen 
uit het veld en tussen verschillende ont-
wikkelingsstadia (eieren, rupsen en vol-
wassen vrouwtjes) nogal varieerden, lijkt 
het erop dat in deze nachtvlinder geen 
stabiele, langdurige symbiose is ontwik-
keld met de gevonden bacteria. Of de 
tijdelijk aanwezige bacteriën een gunstig 
effect hebben op de fitness van de nacht-
vlinders, doordat ze bijvoorbeeld betrok-
ken zijn bij het verteren en ontgiften 
van voedsel zodat de rupsen op planten 
kunnen leven die in afwezigheid van de 
bacteriën niet geschikt zouden zijn, zal 
verder onderzocht moeten worden.

Daarnaast toon ik aan dat, wanneer 
volwassen H. virescens geïnjecteerd wor-
den met dode cellen van de bacteriële 
entomopathogeen Serratia entomophila, 
de motten een sekse-specifieke activatie 

van het immuunsysteem laten zien. Bij 
het meten van de expressie-niveaus 
van immuungerelateerde genen ver-
toonden vrouwtjes een hogere activatie 
dan mannetjes, terwijl mannetjes een 
hogere handhaving van het immuun-
systeem vertoonden, dat wil zeggen, hun 
immuunsysteem had een hoger basis 
expressieniveau dan dat van vrouwtjes. 
Bovendien leek de immuunrespons in 
vrouwtjes meer te differentiëren tussen 
verwonding op zich (injectie met contro-
lestof) en een bacteriële injectie, hetgeen 
een specifiekere en mogelijk kosteneffi- 
ciëntere immuunrespons in vrouwtjes 
dan in mannetjes suggereert. Dit sekse-
specifieke onderscheid in immuunres-
pons kwam overeen met de resultaten 
van de paringsexperimenten: met bacterie 
geïnjecteerde vrouwtjes hadden een lager 
paringssucces dan niet-geïnjecteerde 
vrouwtjes, terwijl het paringssucces van 
mannetjes niet verschilde tussen bac-
terieel-geïnjecteerde, gewonde of niet-
geïnjecteerde mannetjes. Dit suggereert 
dat vrouwtjes een balans vertonen tus-
sen immuniteit en seksuele aantrekking, 
hoewel de verschillen in paringssucces 
niet verklaard kunnen worden door ver-
schuivingen in het seksferomoon van 
het vrouwtje. De gevonden verschillen 
in immuniteit tussen vrouwtjes en man-
netjes voegen een nieuwe dimensie toe 
aan het onderzoek naar seksespecifieke 
immuniteit.

Hierna toon ik aan dat activatie van 
het immuunsysteem met dode cellen  
van de bacteriële entomopathogeen  
S. entomophila het ovipositiegedrag van  
H. virescens beïnvloedt. Vrouwtjes ver-
hoogden het aantal gelegde eieren na  
immuunactivatie, maar leefden ook 
korter, zodat ze uiteindelijk dezelfde 
hoeveelheid eieren legden als niet-
geactiveerde vrouwtjes. Dit suggereert 
dat bacterieel-geïnfecteerde vrouwtjes 
een kortere levensduur kunnen compen-
seren door sneller meer eieren te leg-
gen. Dergelijke vrouwtjes waren echter 
tegelijkertijd minder selectief in hun 
ovipositiekeuze dan controlevrouwtjes: 
de bacterieel-geactiveerde vrouwtjes 
legden dezelfde hoeveelheid eieren op 
planten met H. virescens-rupsen als op 
planten zonder die rupsen, terwijl con-
trolevrouwtjes bij voorkeur hun eieren 
legden op de niet-aangevreten planten. 
Omdat H. virescens-rupsen kannibalis-
tisch zijn, en met rupsen bezette planten 
waarschijnlijk meer secondaire planten-
stoffen bevatten (als verdedigingsreactie 
van de plant op de insectenvraat), heeft 
het ontbreken van keuzegedrag van geïn-
fecteerde vrouwtjes hoogstwaarschijnlijk 
een negatief effect op de fitness van deze 
vrouwtjes. De strategie van H. virescens-

vrouwtjes om meer eieren te leggen na 
een immuunactivatie, hetgeen kan com-
penseren voor een verkorte levensduur, 
gaat dus waarschijnlijk ten koste van een 
verminderde groei en overleving van hun 
nakomelingen.

Ten slotte beschrijf ik dat verschillende 
(endo)symbiotische bacteriën van de  
mijt T. urticae, in het bijzonder Wolbachia, 
Cardinium en Spiroplasma, de overleving 
en ovipositie van mijten beïnvloeden, 
evenals hun gen-expressiepatronen 
en, na mijtenvraat, ook geïnduceerde 
responsen in tomaat, een waardplant 
van de mijt. Deze effecten zijn in twee 
mijtenlijnen onderzocht, een planten-
afweeronderdrukkende lijn (DeLier-1) 
en een plantenafweerinducerende lijn 
(Santpoort-2), lijnen die verschillende  
endosymbionten bevatten: terwijl de 
onderdrukkende lijn Wolbachia (W) en 
Spiroplasma (S) bevat, herbergt de indu-
cerende lijn Cardinium (C) en Spiroplasma. 
Door de mijten te behandelen met an-
tibiotica konden verschillende groepen 
mijten geproduceerd worden, die wel of 
niet W en S of C bevatten. In de onder-
drukkende lijn was de aanwezigheid van 
Wolbachia (W+) geassocieerd met hogere 
overleving van de mijten en een hoger 
expressieniveau van verterings- en de-
toxificatiegerelateerde genen, vergeleken 
met mijten zonder Wolbachia (W-). Ook 
verlaagden W+-mijten salicylzuur (SA)-
niveaus in tomatenbladeren vergeleken 
met tomatenbladeren die met S+-mijten 
geïnfecteerd waren. De aanwezigheid 
van Spiroplasma was geassocieerd met 
gereduceerde niveaus van 12-oxofyto-
dienoisch zuur, een voorloperstof van 
jasmonzuur, in tomatenbladeren, terwijl 
Wolbachia juist het tegenovergestelde 
effect hadden. In de inducerende mij-
tenlijn hadden mijten met Cardinium en 
Spiroplasma (C+S+) een lagere overleving, 
legden ze minder eieren en vraten ze 
minder dan mijten die deze bacteriën 
niet bevatten. Bovendien vertoonden 
bladeren die geïnfecteerd waren met 
C+S+-mijten een hogere expressie van 
SA-merkergenen en accumuleerden deze 
bladeren lagere hoeveelheden abscisine-
zuur dan bladeren met C-S--mijten. Ook 
veroorzaakten C+S+-mijten roestige, 
rode vraatlittekens, terwijl C-S--mijten 
juist witte vraatlittekens veroorzaakten. 
Kortom, de aanwezigheid van Wolbachia 
lijkt gunstig te zijn voor de mijten, ter-
wijl Cardinium een parasiet lijkt te zijn. 
Hoewel de rol van Spiroplasma minder 
duidelijk is, suggereren de resultaten 
dat Spiroplasma en Wolbachia elkaar be-
invloeden in de onderdrukkende mijten-
lijn, aangezien Wolbachia de effecten van 
Spiroplasma lijkt tegen te werken.


