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My Ph.D. research aimed at investigating 
the biting behaviour of malaria vectors in 
and around houses, to assess the risk of 
malaria transmission in time and space 
for the purpose of understanding malaria 
epidemiology, residual transmission and 
improving malaria control strategies in 
southern Malawi. 

My methods included (a) human  
landing catches to assess the biting 
patterns of mosquitoes both indoors and 
outdoors, (b) odour-baited Suna traps for 
monitoring of mosquitoes indoors and 
outdoors and (c) Prokopack aspirators 
and clay pots for collecting indoor and 
outdoor resting mosquitoes, respectively. 

I found out that (i) Anopheles arabiensis 
and Anopheles funestus sensu stricto are 
the primary malaria vectors in southern 
Malawi, (ii) a considerable proportion 
of anopheline bites occurs in the late 
evening hours both indoors and out-
doors, (iii) the presence of a cow near a 
house reduces the abundance of indoor 
resting An. funestus, (iv) simultaneous 
use of the Suna trap both indoors and 
outdoors in the same house and the 
same night does not lead to competition 
between the two traps, and (v) a house 

improvement strategy that includes fully 
closed eaves significantly reduces house 
entry by malaria vectors.

My findings demonstrate that in  
southern Malawi, the biting activity of 
malaria vectors in the early and late 
evenings has an impact on malaria risk 
because it coincides with the times that 
individuals may be active while they are 
unprotected by bed nets. Therefore, there 
is a need for developing vector control 
strategies that can provide protection 
against mosquitoes biting at these times, 
both indoors and outdoors. Such vector 
control strategies could include house 
improvement, protective clothing and  
repellents, and larval source management. 
As a result, individuals will be protected 
from infective mosquito bites, leading to 
reduced malaria incidence and prevalence.
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Ik heb mijn promotietraject afgerond  
in combinatie met mijn werk bij het  
Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van 
het Nationaal Referentiecentrum (NRC) 
van de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA), in samenwerking met 
het Laboratorium voor Entomologie en 
het Laboratorium voor Geo-informatie-
kunde en Remote Sensing van de Wa- 
geningen Universiteit. Het doel van het 
onderzoek was om methoden te ontwik-
kelen voor het verkrijgen van nauwkeurige 
informatie over de huidige en potentiële 
verspreidingsgebieden van muggen- 
soorten in Nederland. Een aantal van 
deze muggensoorten kan een vector zijn 
voor humane en dierlijke ziektes zoals 
het westnijlvirus. Daarnaast zijn de sur-
veillance- en controlemethoden geëva- 
lueerd die worden toegepast na vondsten 
van exotische en mogelijk invasieve 
muggensoorten.

Voor de gegevensverzameling heb ik 
in heel Nederland surveillance uitgevoerd 
naar inheemse en exotische muggen. Deze 
geogerefereerde muggengegevens zijn 
daarna gebruikt als input voor habitat- 
geschiktheidsmodellen. Ook zijn de 
belangrijkste routes voor introductie en 
verspreiding van invasieve exotische 
muggen beschreven.

Mijn onderzoek heeft voor de eerste 
keer gedetailleerde informatie opgeleverd 
over de verspreiding van de inheemse 

muggensoorten in Nederland. De exoten-
surveillance leverde veel informatie. Er 
zijn sinds 2010 jaarlijkse introducties van 
Aedes albopictus in Lucky bamboo-kassen 
en bij bedrijven die in gebruikte banden 
handelen. Op de bandenbedrijven waren 
ook sporadische vondsten van Ae. japo- 
nicus. Verder kon de eerste luchtvaart-
gerelateerde import van Ae. aegypti in 
Europa aangetoond worden. Als laatste 
leverde de exotensurveillance het eerste 
bewijs dat Ae. japonicus met Lucky bamboo-
planten geïmporteerd kan worden. De 
surveillance heeft er daarnaast voor ge-
zorgd dat voorkomen kon worden dat de 
exotische muggen zich op deze locaties  
en in de directe omgeving konden uit-
breiden. De resultaten van mijn onder-
zoek tonen aan dat van Ae. albopictus de 
overwintering van eieren en overleving 
van de volwassen kan worden beperkt 
door het huidige klimaat in veel delen 
van Nederland.

Mijn proefschrift laat zien dat een 
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