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Hoe veilig zijn  
eetbare insecten?

De chemische en microbiologische risico’s 
van de consumptie van insecten kunnen in 
voldoende mate worden beheerst door een 
adequate productiemethode, concludeerde 
BuRO, NVWA-Bureau Risicobeoordeling  
& Onderzoeksprogrammering, vorig jaar. 
BuRO voerde een risicobeoor deling uit 
voor de insecten die nu in Nederland  
worden gekweekt voor menselijke con-
sumptie: de Europese trek sprinkhaan, de 
larven van de meeltor en de bu!alokever
–meelworm. BuRO trok de conclusie dat 
overgevoeligheid en allergische reacties bij 
gevoelige individuen na het eten van hele 

Nieuwe methode
“Sterk allergene eiwitten als pinda-eiwitten 
hebben andere kenmerken dan zwak aller- 
gene eiwitten, zoals die van aardappel”, 
zegt Kitty Verhoeckx, onderzoeker voedsel-
allergieën bij TNO. “Door een onderver-
deling te maken, kunnen we in de toekomst 
bij een nieuw eiwit inschatten of we ernsti-
ge allergische reacties kunnen verwachten.” 
TNO ontwikkelt de nieuwe methode samen 
met nationale en inter nationale partners. Dit 
duurt nog zeker zes tot acht jaar.

Eetbare insecten staan bekend als een duurzaam ingrediënt. 
Maar hoe veilig is de consumptie? En wat moet er gebeuren  
om de voedselveiligheid ook in de toekomst te garanderen?

Nieuwe methode moet allergeniciteit voorspellen 

code, waardoor het een wettelijke status kan 
krijgen.” Venik werkt daarin samen met de 
NVWA, onder andere met Hetty Karman, 
senior inspecteur toezichtontwikkeling. 
“We staan de verhandeling van hele of 
gemalen insecten toe, omdat we menen dat  
de risico’s beheersbaar zijn”, vertelt Karman. 
“Maar het blij" een nieuw product. Daarom 
verlangen we van de branche dat ze dit goed 
monitort en met name alert is op eventuele 
allergische reacties. Bovendien is er een 
klankbordgroep waarmee we de ontwikke-
lingen volgen.”

Chemische risico’s
Ook andere deskundigen zien vooralsnog 
weinig aanleiding om te twijfelen aan de 
voedselveiligheid van de insecten die op  
dit moment verkocht worden. “In Neder-
land worden insecten gekweekt op GMP+ 
gekwali#ceerd voer. Daardoor zijn de  
chemische en microbiologische risico’s,  
gerelateerd aan het substraat, waarschijnlijk 
beperkt”, zegt Ine van der Fels-Klerx, senior 
onderzoeker Voedselveiligheid bij Rikilt 
Wageningen UR. “Risico’s kunnen ontstaan 
als insecten op andere substraten gekweekt 
gaan worden of als mensen insecten op  
grotere schaal gaan consumeren. Insecten 
nemen bepaalde chemische sto!en op uit 
de omgeving. We weten bijvoorbeeld uit de 
literatuur dat cadmium zich ophoopt in 
insecten. Uit eerste proeven lijken myco-
toxinen voor het grootste deel te worden 

insecten of insecten eiwit niet uit te sluiten 
zijn. Als de ver wachte inname van gedroog-
de of gevriesdroogde, hele insecten meer is 
dan 45 gram per dag, moet het risico van 
chitine-inname worden beoordeeld.

Hygiënecode
Insecten voor humane consumptie zijn al 
vanaf 2007 in Nederland te koop, bijvoor-
beeld bij de Sligro. “Dat is toegestaan. Er  
is geen sprake van gedogen maar van een 
hiaat in de wetgeving”, vertelt  Jacqueline 
Castenmiller, adviseur bij BuRO. “In de 
Novel Food-verordening is namelijk niets 
opgenomen over hele dieren, zoals insecten. 
Producten die zijn geïsoleerd uit insecten, 
zijn wel novel food.” De wet wordt waar-
schijnlijk aangepast, waardoor de Novel 
Food-verordening ook voor hele insecten 
gaat gelden. Marian Peters, woordvoerder 
van de Verenigde Nederlandse Insecten-
kwekers (Venik), kan zich vinden in de 
conclusies van BuRO. “Als branche zitten  
we niet op schandalen te wachten. Daarom 
hebben we een kwaliteitshandboek ge schre-
ven waarin staat waar een productieproces 
aan moet voldoen om de voedselveiligheid 
zoveel mogelijk te garanderen. We zijn dit 
aan het transformeren naar een hygiëne-
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In Nederland worden 

onder meer meelwor-

men gekweekt voor 

menselijke consumptie.   

uitgescheiden door insecten, dus we  
verwachten dat deze sto!en geen gevaren 
opleveren. Consumenten eten momenteel 
weinig insecten, waardoor de risico’s van 
eventueel schadelijke sto!en laag blijven. 
Voor de toekomst is er meer onderzoek 
nodig naar overdracht van contaminanten 
uit substraten naar insecten.”

Kruisreacties
Het risico op allergische reacties is onder  
te verdelen in twee categorieën, namelijk 
kruisreacties met bekende allergenen en  
het ontstaan van nieuwe allergieën. André 
Knulst, dermatoloog bij het UMC Utrecht, 
en Kitty Verhoeckx, onderzoeker voedsel-
allergieën bij TNO, hebben de afgelopen 
twee jaar onderzoek gedaan naar mogelijke 
kruisallergieën van allergische patiënten 
met meelwormen. “We hebben onderzocht 
of patiënten met een garnaalallergie een 
allergische reactie kunnen krijgen bij het 
eten van meelworm. 87 procent van deze 
patiënten vertoonden milde tot ernstige 
allergische reacties”, zegt Knulst. “We heb-
ben ook onderzoek gedaan met bloed van 

patiënten die allergisch zijn voor andere 
dierlijke producten, zoals ei, koemelk en 
vis. We hebben geen aanwijzingen gevon-
den dat deze mensen het risico lopen op 
een allergische reactie bij het eten van  
meelwormen. Maar we kunnen dat nog  
niet helemaal uitsluiten.” Knulst zegt dat  
er meer onderzoek nodig is om de allerge-
niciteit van andere insecten te bepalen. 
“Dezelfde allergene eiwitten kunnen voor-

komen in meerdere insecten. Toch kan de 
allergeni citeit verschillen. Dit is vergelijk-
baar met de eiwitten in vis, die ook veel  
op elkaar lijken. Toch zijn mensen voor  
de ene vissoort wel allergisch en voor de 
andere niet.”

Nieuwe allergieën
Tweede categorie zijn de nieuwe aller gieën. 
Mensen kunnen een allergie ontwikkelen 

‘ De risico’s zijn beheersbaar’

voor een eiwit dat we op dit moment niet 
kennen. “Het overgrote deel van de eiwitten 
zorgt niet voor ernstige allergische reacties”, 
vertelt Henk van Loveren, professor immu-
notoxicologie bij het RIVM. “Dus we ver-
wachten niet dat veel mensen een nieuwe, 
ernstige allergie ontwikkelen voor insecten-
eiwitten. Maar we weten het niet zeker en 
daarom moeten we het wel onderzoeken.” 
Verhoeckx legt uit dat het onderzoek naar 
nieuwe allergieën lastig is. “Bij nieuwe  
allergieën hebben we nog geen bestaande 
groep patiënten waarbij we een allergische 
reactie verwachten. Er zijn mensen die zich 
gemeld hebben met mogelijk een nieuwe 
allergie voor insecten. Dus we hebben  
aanwijzingen dat er een nieuwe allergie 
voor meelworm is ontstaan. Dit moet ver-
der worden onderzocht voordat we hier 
harde conclusies aan kunnen verbinden.” 
TNO ontwikkelt een methode waarbij, met 
behulp van intrinsieke eigenschappen van 
eiwitten, de allergeniciteit van nieuwe eiwit-
ten voorspeld kan worden. De ontwikkeling 
van deze methode doet TNO samen met 
nationale en internationale partners en 
duurt nog zeker zes tot acht jaar. Tot slot 
zijn er vraagstukken over voedselveiligheid 
die nog onbeantwoord zijn. Peters noemt 
bijvoorbeeld de enzym werking die optreedt 
bij het vermalen van insecten. “Daarbij 
treedt er een polyfenol-oxidatie op. De 
insecten kleuren zwart en de smaak gaat 
achteruit. We staan voor de technologische 
uitdaging om deze oxidatie tegen te gaan. In 
het zoeken naar oplossingen  
kijken we uiteraard ook naar de voedselvei-

ligheid.” Ook hoopt 
Peters dat er meer 
onderzoek komt naar 
de houdbaarheid  
van insecten. De 
houdbaarheid wordt 

nu gegarandeerd door de insecten eerst te  
verhitten en vervolgens te vriesdrogen. “Ik 
zou graag willen weten of het ook voldoen-
de is om insecten te blancheren en te 
bevriezen.” 
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