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malaria. Sub Saharan Africa harbours 
more than 90% of mortality and morbidity 
attributable to malaria, and most deaths 
occur in children under 18 years old. 
Malaria is transmitted to humans by a 
bite of a Plasmodium-infected Anopheles 
mosquito. The aim of this thesis was to 
seek proof of principle of the effect of 
mass trapping of malaria vectors on ma-
laria and mosquito densities by rolling 
out over 4000 odour-baited mosquito 
traps at household level on Rusinga Island, 
Kenya. This is important because with 
the current preventative and curative 
tools against malaria successful eradica-
tion seems unlikely. Vector control is be-
coming less effective because malaria 
vectors become resistant to insecticides 
and transmission patterns are shifting 
from where preventive measures are 
functional: outside and during the day. It 
is this gap where the SolarMal project ex-
perimented with a novel malaria vector 
control tool, complimentary to existing 
malaria control methods: odour-baited 
mosquito traps that mimic human beings 
to lure and kill mosquitoes to eventually 
reduce malaria. 

The SolarMal study comprised of a 
medical, an entomological and a socio-
logical discipline, employing a novel data 
collection and management platform. 
The health and demographic surveil-
lance system (HDSS) as well as other 
disciplines in the project are an example 
of one of the first fully digital data collec-
tion systems in a low and middle income 
country. The development of digital ques-
tionnaires and the conducting of these by 
means of Open Data Kit software enabled 
the project to efficiently collect data. All 

residential structures were documented 
by GPS, and data of residents attached. 
Converting the geo-located data to a 
geodatabase and displayed with Google 
Earth mobile made navigating from 
house to house an easy task. By daily 
uploading of data to the server at the 
project campus in Mbita, scientists had 
access to a near real time database. Once 
uploaded to the server, data was trans-
ferred to the OpenHDS database in which 
the demography of the study population 
was updated accordingly. Data quality was 
further increased by a tool that looked for 
inconsistencies. 

A stepped wedge cluster-randomized 
trial design was developed for the Solar-
mal project to make sure that the whole 
area would cross over from the control 
to the intervention arm over a period of 
two years. As elimination was the goal, 
universal coverage was required. Before 
implementation, strategies for randomi-
zation and crossover of clusters that 
could measure a possible intervention 
effect best were simulated with a generic 
model of disease transmission. 

Running an HDSS is a thorough but 
complex method to monitor intervention 
effects in an area where health surveil-
lance is minimal. HDSS data were used 
to calculate demographic parameters. As 
part of the overarching HDSS institution, 
INDEPTH, data collection methods and 
reporting were harmonious with many 
other HDSSs around the world. 

Baseline cross sectional prevalence 
surveys were used to elucidate the epi- 
demiology of malaria on Rusinga Island, 
including the malaria distribution and 
hot spots of transmission. A standard 
epidemiological model and a geographi-
cally weighted regression were com- 
pared, and used to identify risk factors 
for malaria. The latter model, taking into 
account non-stationarity, performed  
better and was able to produce geograph-
ically varying risk factors. The strength 
of the relationship of risk factors for ma-
laria were heterogeneous over the whole 
island, and for instance social economic 
status and occupation are strong predic-
tors of malaria in some areas but less in 
other areas. Considering these risk factor  
distributions can aid in guiding the im-
plementation of malaria intervention 
methods.

The impact of odour-baited mosquito 
traps on the prevalence of malaria was 
pronounced in the contemporaneous 
comparison between the intervened and 
the non-intervened arm. Comparison of 
baseline data with the intervened clus-
ters did not yield significant effects. A 
strong decline in cases of clinical malaria 
was observed starting already in the 

baseline period, which could thus not be 
attributed to the intervention. Effects on 
the most prominent malaria vector were 
large, whereas populations of other 
vectors did not decline under the inter-
vention.

This study provides proof-of-concept 
that odour-baited mosquito traps can be 
a valuable addition to the vector control 
toolbox to reduce malaria transmission 
further without additional insecticides. 
Odour-baited traps should be further 
evaluated in different malaria transmis-
sion settings.
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Veranderingen in het dieet van vlinders 
kunnen leiden tot soortvorming; althans, 
zo luidt de theorie. Bij het onderzoek in 
dit proefschrift heb ik de rol van waard-
planten bij de diversificatie van twee groe-
pen van bladminerende vlinders onder-
zocht. Het proefschrift begint met een 
algemene inleiding tot macro-evolutionair 
onderzoek en een aantal theorieën over 
het proces van soortvorming en de po-
tentiële rol van waardplanten. Tevens 
wordt behandeld waarom bladmineer-
ders een geschikte groep zijn voor onder-
zoek naar de rol van waardplanten bij 
soortvorming en andere mogelijke stu-
rende krachten voor soortvorming. Ook 
heb ik heb de technische ontwikkelingen 
omschreven die dit onderzoek mogelijk 
maken. Vervolgens is er een korte inlei-
ding tot de twee bladminerende groepen 
die zijn onderzocht: dwergmineermotten 
(Nepticulidae) en vouwmijnmotten 
(Gracillariidae: Lithocolletinae).

Het onderzoek begon met DNA- 
barcoding om de soortgrenzen van 
bladminerende vlinders te kunnen 
herkennen, zodat we betrouwbare 
soortdefinities op konden stellen die 
de basis vormden voor onderzoek naar 
diversificatie. Hiervoor gebruikten we 
het geslacht Ectoedemia, waarvoor veel 
systematische kennis gepubliceerd was 
en we veel materiaal beschikbaar had-
den. De resultaten toonden aan dat zowel 
fragmenten van het gen COI als het gen 
EF1- α in de meeste gevallen betrouw- 
baar waren als alternatief voor conven-
tionele, morfologische, herkenning van 
soorten, en voor het bepalen van wat  
een soort is. De combinatie van beide 
merkers verhoogde de betrouwbaarheid 
van soortherkenning. Deze aanpak werd 
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verder gebruikt voor de alle andere groe-
pen in de verschillende onderzoeken van 
het proefschrift.

Om de fylogenie (stamboom) van 
Ectoedemia te reconstrueren werden zes 
kerngenoom merkers en mitochondrieel 
genoommerkers gecombineerd tot een 
dataset met 3,692 nucleotiden. Hiermee 
konden de fylogenetische relaties tussen  
92 soorten worden bepaald, die een goede  
vertegenwoordiging vormen van het  
totaal aantal soorten wereldwijd. De 
resultaten ondersteunen soortgroepen 
die op basis van morfologie gedefinieerd 
waren. We gebruikten de verkregen 
fylogenie om te kijken naar waardplant-
familieassociaties en geografische ver-
spreiding, om te zien of deze van belang 
zijn geweest bij de soortvorming. We 
ontdekten dat, ondanks dat soorten bin-
nen een soortgroep meestal op planten 
zitten van één familie, overstappen naar 
andere waardplantfamilies soms voor 
zijn gekomen op verschillende plekken 
in de fylogenie. De recente overstappen 
zijn meestal naar de berkenfamilie 
(Betulaceae). De grootste radiaties vinden 
we in groepen die eten van eiken en beu-
ken (Fagaceae), roosachtigen (Rosaceae) 
en wilgen en populieren (Salicaceae). De 
verspreiding van de meeste soorten is 
beperkt tot een van de zeven biogeogra-
fische regio’s, maar binnen soortgroepen 
zijn er regelmatig overstappen naar een 
andere regio geweest. Ondanks de alge-
mene patronen die we herkennen in  
het gebruik van waardplanten en bio- 
geografie, vonden we ook verschillen  
tussen verschillende takken in de fylo- 
genie die suggereren dat er voor verschil-

lende groepen verschillende drijvende 
krachten van soortvorming zijn geweest, 
mogelijk krachten die we niet onderzocht 
hebben.

Om een beeld te krijgen van de tijd-
schaal die bij de diversificatie van de 
groepen hoort, was het nodig om op zoek 
te gaan naar (fossiele) kalibratiepunten 
voor de fylogenie. Daarvoor hebben we 
alle literatuurvermeldingen van fossie-
len van Nepticulidae opgezocht. Gebruik 
makende van onze kennis van Nepti-
culidae wereldwijd, stelden we een lijst 
van kenmerken op die gebruikt kunnen 
worden om fossiele bladmijnen toe te 
schrijven aan Nepticulidae. Ook stelden 
we methoden voor om fossiel materiaal 
te classificeren. De checklist bevat 79 
vermeldingen van fossiele adulten en 
bladmijnen van Nepticulidae, vaak met 
meerdere exemplaren per vermelding. 
We geven onze interpretatie van alle ver-
meldingen. Elf vermeldingen worden in 
de checklist voor het eerst toegeschreven 
aan Nepticulidae. Na het verwerpen van 
enkele dubieuze vermeldingen, inclusief  
een die het bestaan van de familie mo-
gelijk in het laat Jura zou plaatsen, con-
cludeerden we dat de oudste fossielen 
die aan Nepticulidae toegeschreven kun-
nen worden enkele fossiele bladmijnen, 
waarschijnlijk van meerdere soorten, uit  
de Dakota-formatie (USA) zijn. Deze for-
matie wordt op dit moment geschat op 
102 miljoen jaar oud, wat overeen komt 
met de laatste periode van het Vroege 
Krijt. Door alle vermeldingen te combi- 
neren konden we concluderen dat er 
sinds de oudste fossielen een min of meer 
continue aanwezigheid van bladmijn-  

of barnsteenfossielen is die aan Nepticu-
lidae toe te schrijven zijn.

De moleculaire fylogenie voor Nepti-
culidae die we reconstrueerden gebruikte 
de fossiele kalibratiepunten om de fylo-
genie in de tijd te kalibreren. Op dit punt 
van het onderzoek konden we aan de 
hand van acht genetische merkers 355 
soorten in de fylogenie plaatsen die 20 
van de 22 geslachten van Nepticulidae 
vertegenwoordigen. Twee solide kalibratie- 
punten werden gebruikt om het ont-
staan van de familie in het Vroege Krijt 
te plaatsen, vóór de voornaamste diver-
sificatie van de bloemvormende planten 
(Angiospermae). Op basis van de resulta-
ten wordt een nieuwe classificatie van de 
familie voorgesteld, waarbij de systema-
tische rangen tussen familie en geslacht  
niet meer gebruikt worden, alsook de 
ondergeslachten, om zo tot een duur- 
zame classificatie te komen. De positie 
van Enteucha binnen Nepticulidae blijft 
wat onduidelijk en het soortenrijke wereld- 
wijde geslacht Stigmella, met meer dan de 
helft van alle beschreven Nepticulidae, 
heeft nog meer onderzoek nodig met 
meer genen en soorten. De geslachten 
Ectoedemia, Zimmermannia, Acalyptris, 
Etainia, Parafomoria, Muhabbetana en 
Fomoria lijken in korte tijd van elkaar 
te zijn afgesplitst, wat tot korte takken 
in de fylogenie leidt en onduidelijke 
intergeslachtelijke verwantschappen. 
Verder is de statistische ondersteuning 
voor de takken in de fylogenie over het 
algemeen goed en de verwantschap-
pen tussen soortgroepen, geslachten en 
hogere groepen worden bediscussieerd 
in relatie tot hun morfologische en bio-

Phyllonorycter triplacomis (Meyrick, 1936), een endeem van Taiwan. Foto: Camiel Doorenweerd
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logische kenmerken. Vleugeladerken-
merken werden grotendeels bevestigd 
als betrouwbaar en belangrijk voor het 
indelen van groepen, maar sommige an-
dere van de eerder gebruikte kenmerken 
moeten opnieuw geïnterpreteerd worden. 
De soortgroepen binnen de meeste ge-
slachten werden teruggevonden in de 
fylogenie, maar slechts deels in het grote 
geslacht Stigmella. De resultaten van de 
moleculaire datering werden vergeleken 
met de bestaande kennis van de diversi-
ficatie van de bloemvormende planten 
en daaruit bleek dat de diversificatie 
van Nepticulidae voor een groot deel in 
dezelfde periode plaats heeft kunnen 
vinden als die van de waardplanten, hoe-
wel de diversificatie van sommige van de 
geslachten die maar op één waardplant-
familie voorkomen ouder lijkt te zijn dan 
de waardplantfamilie zelf.

In de synthese testten we de voor- 
spelling van twee klassieke evolutio- 
naire theorieën, de ‘escape-and-radiate’-
theorie en de ‘adaptive radiation’-theorie, 
waarbij de kolonisatie van nieuwe ‘re-
source zones’ (bijvoorbeeld een nieuwe 

waardplantfamilie of een nieuw geo-
grafisch gebied) zou resulteren in ver-
snelde soortvorming. We vergeleken de 
fylogenetische diversificatiepatronen 
en bestudeerden de mogelijke gevolgen 
van waardplantfamilieoverstappen in 
twee grote groepen van bladminerende 
vlinders: de dwergmineermotten (Nepti-
culidae) en vouwmijnmotten (Lithocol-
letinae). We verzamelden een grote ge-
netische dataset door van acht merkers 
de genetische code te bepalen voor 355 
soorten Lithocolletinae en 645 soorten 
Nepticulidae. Voor elke groep is dit on-
geveer 50% van alle bekende soorten. De 
resultaten lieten zien dat er geen lineaire 
relatie is tussen de leeftijd van een groep 
en het aantal soorten; sommige van de 
meest soortenrijke groepen zijn relatief 
jong. Daarbij, op verschillende momen-
ten in de tijd, is er versnelde soortvor-
ming gedetecteerd voor verschillende 
groepen. Mogelijke verklaringen, zoals 
‘density-dependent-selection’ en de co-
evolutie van pathogenen worden bespro-
ken. De resultaten toonden verder aan 
dat de diversificatie van Lithocolletinae 

en Nepticulidae gedeeltelijk gelijktijdig 
heeft plaatsgevonden met versnelde 
soortvorming bij de belangrijkste waard- 
planten. We vonden geen bewijs dat een 
nieuwe waardplantfamilie op zichzelf 
een nieuwe ‘adapative resource zone’ is,  
de voorspelling van de ‘escape-and- 
radiate’-theorie van Ehrlich en Raven, 
maar we concluderen dat de diversiteit 
van de waardplanten wel een voorwaar-
de is voor de diversificatie van de motten. 
De diversificatiepatronen die we vinden 
in Nepticulidae en Lithocolletinae passen 
bij de voorspellingen van de ‘adaptive 
radiation’-theorie, en de adaptieve zone 
kan het best omschreven worden als de 
geografische zone met een gematigd kli-
maat. Onze resultaten laten verder zien 
dat het binnenkomen van een adaptieve 
zone gepaard moet gaan met de ontwik-
keling van functionele aanpassingen,  
om tot versnelde soortvorming te komen.  
Mogelijk was deze aanpassing het over-
leven van de winter in een pre-adult 
stadium, wat dan een zogenaamde ‘key 
innovation’ genoemd kan worden.

Verenigingsnieuws 

Verslag 28e Entomologendag

Op 16 december 2016 vond de jaarlijkse 
Entomologendag plaats in Congrescen-
trum De Reehorst in Ede. Deze bijeen-
komst wordt georganiseerd door Sectie 
Experimentele en Toegepaste Entomo- 
logie (SETE) en trekt vooral toegepaste  
en experimentele entomologen, zowel 
beroeps als amateurs. Dit jaar waren  
er ongeveer 170 deelnemers. De lezin- 
gen werden gehouden in vier parallelle 
sessies met afwisselende thema’s. Daar-
mee is er voor ieder wat wils, alhoewel 
soms moeilijke keuzes gemaakt moeten 
worden.

De dag werd geopend door de voor- 
zitter van SETE, Bregje Wertheim. Daarna 
volgde de plenaire lezing van Paul Van-
tomme, adviseur bij de FAO te Rome 
over de toekomst van eetbare insecten 
als voer voor mens en dier. Zijn pre-
sentatie had de titel ‘Opportunities and 
constraints of insects for food, feed and 
health care.’ De rest van de dag was  
gevuld met lezingen in de onderwerpen 
Insects for food and feed, Biological  
control, Ecology & timing, Development 
and life history, Host-pathogen interac- 
tions, Neurobiology, Plant-insect inter- 
actions, Ecological species interactions 
en Medical entomology.

Na de lunch was het tijd voor de uit-
reiking van drie prijzen: de UES Thesis 
Award, de NEV-posterprijs en de NEV-

dissertatieprijs. De toekenning was als 
gewoonlijk lastig vanwege de hoge kwa-
liteit van de inzendingen en nominaties. 
De UES Thesis Award ging naar Hanneke 

Suijkerbuijk voor haar scriptie ‘Explora-
tion of the Spodoptera exigua larval brain’. 
De NEV-posterprijs is toegekend aan 
Stefan Christ voor de poster ‘Oh brother, 

De UES Thesis Award 
ging naar Hanneke 
Suijkerbuijk. Foto: Oscar 
Franken

Stefan Christ won de 
NEV-posterprijs. Foto: 
Oscar Franken


