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1 Inleiding
Een veelal onderschat probleem bij het industrieel kweken van meelwormen, en insecten in het
algemeen, is het massaal vrijkomen van stof tijdens het zeven en voederen. Dit stof bestaat uit diverse
partikels zoals voeder (e.g. meel), mest en huidschilfers. Stof, en zeker fijn stof, is op zich al niet gezond
om langdurig in te werken, maar op deze deeltjes kunnen ook eiwitten kleven die een allergische
reactie kunnen veroorzaken. Een allergische reactie is een overmatige reactie van het immuunsysteem
op een lichaamsvreemde stof zoals we ook kennen van de pollenallergie. Bij insecten kan dit, onder
andere, resulteren in jeukende ogen, hoofdpijn, kortademigheid (astma),…
Bij het kweken van meelwormen zijn er twee belangrijke bronnen van allergenen. Enerzijds kan het
voederen met meel een tarwe allergie opwekken (Armentia et al., 1997) zoals die ook gekend is bij
bakkers. Anderzijds kunnen ook de insecten een specifieke allergie veroorzaken bij de kweker
(Broekman et al., 2017); Bygum en Bindsley-Jensen (1997); Bernstein et al. (1983); Stanhope en
Weinstein (2015). Dit is van speciaal belang voor personen die nu al allergisch zijn aan schaaldieren of
de huisstofmijt gezien wetenschappelijk onderzoek hiervoor al mogelijke ‘kruisbestuiving’ heeft
aangetoond. Dit wil zeggen dat personen allergisch aan schaaldieren of huisstofmijt vatbaarder zijn om
allergisch te worden aan insecten (van der Fels-Klerx et al., 2018).
Om langdurig insecten te kunnen kweken is het dus noodzakelijk om zichzelf hiertegen te beschermen.
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2 Samenwerking
Voor deze case studie werd voornamelijk samengewerkt met IDEWE en professor allergologie Christine
Breynaert voor hun expertise in het veld. Daarnaast werden ook stofmetingen uitgevoerd door IDEWE
bij Inagro.
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3 Resultaten
Er zijn verschillende mogelijkheden om het probleem in te dijken. Met stip de meest belangrijke
maatregel is het zoveel mogelijk voorkomen van stof tijdens het zeven en voederen. Bij voorkeur
worden deze processen dan ook uitgevoerd in een afgesloten en geventileerde ruimte. Op deze manier
wordt de verspreiding van allergenen al sterk verminderd. Daarnaast werden ook nog twee andere
methodes van naderbij onderzocht, namelijk het algemeen zuiveren van de lucht en persoonlijke
luchtmaskers.

3.1 Stofmeeting bij Inagro
Bij Inagro werden referentie metingen uitgevoerd om een idee te krijgen van hoeveel stof er wordt
geproduceerd en hoever dit wordt verspreid indien men niet werkt in een afgesloten ruimte. Echter
volgens de geldende norm NBN EN 689:2018 zijn meerdere metingen nodig om een betrouwbare
conclusie te kunnen maken. De waarden hieronder vermeld zijn dus indicatief. De metingen werden
uitgevoerd tijdens het manueel zeven van meelwormmest.
Opgelet: Voor deze studie worden de stofmetingen gebruikt als referentie voor de allergenen in de
lucht. Over de relatie tussen de hoeveelheid stof en de hoeveelheid allergenen in de lucht is er echter
weinig gekend, maar accuraat de allergenen zelf bepalen is nagenoeg onmogelijk.
Er werden 2 soorten metingen uitgevoerd. Enerzijds langdurige metingen waarbij de hoeveelheid en
type stof werd bepaald in het labo en anderzijds kortstondige puntmetingen met een Dusttrack.
Definities
De inadembare fractie (‘respirable fraction’) is de fractie die de longalveolen kan bereiken.
Inhaleerbare stof bevat naast de inadembare fractie ook staf dat te groot is om de longalveolen te
bereiken.

3.1.1 Laboratorium/langdurige metingen
De blootstelling aan inadembare stof (‘respirable fraction’) van de operator die reinigt, ligt (zonder
bescherming) op 29-35 % van zijn grenswaarde (0,96 mg/m³ op 3 mg/m³). De inadembare fractie is de
fractie die de longalveolen kan bereiken. Er werden ook 3 stationaire meetpunten uitgevoerd om de
inhaleerbare fractie in een ruimte te evalueren (inhaleerbare stof bevat ook stof dat te groot is om de
longalveolen te bereiken). Op 4 m van het zeven van de kweekbakken in dezelfde ruimte werd 0,67
mg/m3 inhaleerbare stof gemeten. In het ‘labo’ op ongeveer 14 m (en 1 gesloten deur) werd 0,14
mg/m³ gemeten en bij de aquacultuur (20m + 2 gesloten deuren) een concentratie van 0,082 mg/m³.
Aangezien stationaire metingen niet representatief zijn voor de persoonlijke blootstelling, is een
vergelijking met de grenswaarde niet mogelijk. De conclusie van deze metingen is dan ook louter
indicatief, maar de grenswaarde van inhaleerbare fractie (10 mg/m3) wordt niet overschreden (< 10 %
t.o.v. de grenswaarde).
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3.1.2 Kortstondige metingen
De puntmetingen met een Dusttrack tonen aan dat de hoeveelheid stof zeer variabel is in de tijd, plaats
en activiteit met een range van 0,082 – 7,52 mg/m³ inadembare stof (zie Tabel 1). Opvallend is wel dat
de concentratie inadembare stof in de kweekcellen (zowel voor de krekel als de meelworm) sterk
hoger is dan in de algemene werkruimte. Echter, het is niet volledig uit te sluiten dat nog aerosolen in
de lucht aanwezig waren op het tijdstip van de meting door het actief bevochtigen van de cel.
Er werd ook een tijdsmeting uitgevoerd die aantoont dat de concentratie (inadembaar) stof wel snel
daalt wanneer de werkzaamheden worden stopgezet en de achtergrondconcentratie (0.5 mg/m³)
wordt bereikt na 1 uur. Echter na 1 week daalt de concentratie verder tussen de 0.05 en 0.1 mg/m³.
Tabel 1: Resultaten van laboratorium metingen en kortstondige Dusttrack metingen. Volgende afkortingen worden gebruikt:
voor (v), tijdens (t) en na (n). De inadembare fractie is de fractie die de longalveolen kan bereiken. De inhaleerbare stof bevat
naast de inadembare fractie ook staf dat te groot is om de longalveolen te bereiken.

Locatie
1
2
3
4
1
2
3
4
Krekelcel
Meelwormcel

Afstand tot bron

Waarde (mg)

Laboratorium metingen
0 m (op operator)
0,96
4m
0,67
± 14 m (voorbij gesloten deur)
0,14
± 20 m (voorbij 2 deuren)
0,082
Kortstondige metingen met Dusttrack
0 m (op operator)
0,095 – 0,144 (v)
0,70 – 7,52 (t)
4m
NA
± 14 m (voorbij gesloten deur)
0,522 – 0,546 (n)
± 20 m (voorbij 2 deuren)
0,087 – 0,173 (v)
0,419 – 0,503 (n)
2,21 – 3,85
0,98 – 2,43

wat

Grenswaarde
(mg)

Inadembaar
Inhaleerbaar
Inhaleerbaar
Inhaleerbaar

3
10
10
10

Inadembaar

3

Inadembaar
Inadembaar
Inadembaar

3
3
3

Inadembaar
Inadembaar

3
3

3.1.3 Advies IDEWE
We adviseren om tijdens het zeven/reinigen de methodiek van werken aan te passen om minder stof
in de lucht te brengen (vermijd het uitgieten vanaf een hoogte) en/of een lokale afzuiging aan te
brengen. De zone kan ook meer afgebakend worden om het verspreiden van stof naar andere
werkposten te beperken. Perslucht-gebruik en droog vegen wordt best vermeden. Het is aan te raden
om te stofzuigen of nat te reinigen.
Om het risico op allergieën te vermijden, dient elke andere vorm van blootstelling te worden
vermeden. We adviseren te werken met lange mouwen (ideaal veiligheidspak type 5) en om
handschoenen te dragen om de huidopname te beperken. Na gebruik dient het veiligheidspak
voorzichtig te worden afgenomen en binnenste buiten te worden verwijderd (zeker geen kleren met
perslucht reinigen).

TETRA project Entomatisation

(HBC.2016.0126)

4
Case studie: Hygiëne

3.2 Algemeen zuiveren van de lucht
3.2.1 Algemene ventilatie
Men kan algemene ventilatie voorzien in de ruimte. Om dit te bewerkstelligen is het wel voordelig om
de ruimtes die moeten geventileerd worden (e.g. zeeflokaal) zo klein mogelijk te houden om 1) de
efficiëntie van ventilatie te optimaliseren en 2) de hoeveelheid aangevoerde lucht minimaal te houden.
Dit laatste is van belang om, zeker in de winter, de warmte-energie verliezen te beperken. Het gebruik
van een warmtewisselaar om dit te beperken lijkt door de hoeveelheid stof moeilijk haalbaar.

3.2.2 Interne luchtzuivering
Het intern zuiveren van de lucht kan gebeuren door middel van grote ventilatoren die de aanwezige
lucht aanzuigen en zuiveren door middel van -een reeks van- filters. Hiervoor bestaan verschillende
mogelijkheden:
Een HEPA filter luchtreiniger zal partikels fysiek uit de lucht verwijderen. Er bestaan echter een hele
reeks soorten HEPA filters waarbij tussen de 85% (E10) en de 99.999995% (U17) van de deeltjes
worden tegengehouden. Het is echter onduidelijk welke filter nodig is om allergenen tegen te houden
en uiteraard worden de filters -veel- duurder naarmate de efficiëntie stijgt. Uit een test blijkt ook dat
deze filters vrij regelmatig zullen moeten vervangen worden en dus een significante kost met zich
meebrengen.
Ionisatiefilters werken zonder fysieke filter. De ioniserende straling in het toestel geeft de partikels in
de lucht een elektrische lading. De geladen partikels worden vervolgens weggevangen door de
lamellen van de filter, oppervlaktes in de ruimte (vloer, muren, tafel, …) of de partikels gaan
samenklitten waarna ze neervallen uit de lucht. Geïoniseerde allergenen kunnen nog steeds in de
kweekruimte terecht komen, maar daar zullen ze snel verdwijnen uit de lucht. In theorie zouden deze
ionen ook moeten helpen tegen geuren, maar bij een praktische test blijkt dat de ionisatie filter geen
invloed heeft op de geur in de kweekruimtes.
Koolstoffilters worden in principe enkel gebruikt om geuren tegen te gaan en niet om stof uit de lucht
te verwijderen. In het kader van allergenen wordt dan ook niet verwacht dat deze filters een effect
hebben. Deze werden dan ook niet getest bij Inagro.

3.3 Persoonlijke luchtmaskers
Ook wanneer er voldoende ventilatie aanwezig is zal men nog altijd persoonlijke
beschermingsmiddelen moeten dragen, zeker wanneer men werkt in de lokalen waar veel stof wordt
geproduceerd.
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Er bestaan diverse systemen waarmee men zich kan beschermen. In zijn meest eenvoudige vorm zijn
er de klassieke mondmaskers. Hierbij moet men er rekening mee houden dat zeker de FFP3 variant
wordt gebruikt (99 % filtratie). Volgens zowel IDEWE als professor Breynaert zijn dit echter niet de
beste maskers. Enerzijds is het draagcomfort voor een langere periode zeer laag. Anderzijds is de
aansluiting met het gelaat bepalend voor de efficiëntie van deze maskers.
Gebrekkige aansluiting (door bijvoorbeeld een baard) zorgt voor een lage
filtratie-efficiëntie waardoor een vals gevoel van veiligheid kan ontstaan. Dit
blijkt ook uit eigen ondervinding waarbij 2 personen met een allergie niet
werden geholpen door het dragen van een dergelijk masker.
Een ander systeem is het volgelaatsmasker. Omgevingslucht wordt via een
draagbare motorunit aangezogen en gefilterd waarna de lucht in het masker
wordt geblazen. Uit ondervinding blijkt dat dit systeem veel comfortabeler is
voor de werknemer daarnaast blijkt ook dat dit systeem voor de twee
allergische proefpersonen wel helpt. Het nadeel is echter dat dit systeem
ongeveer een 200 maal duurder is dan een mondmasker (maar wel
herbruikbaar). Dit systeem (Versaflo TR-315E+ motorunit + M-106 helm) wordt momenteel bij Inagro
gebruikt in combinatie met een pak (Ansell overall 2000) en handschoenen.

4 Aanbevelingen
1)
2)
3)
4)

Tracht zo veel mogelijk de vorming van stof te vermijden;
Probeer zo veel mogelijk de processen die stof produceren te concentreren en te isoleren;
Zorg voor adequate afzuiging in het lokaal, interne filtratie levert geen goede resultaten op;
Zorg voor adequate persoonlijke bescherming, bij voorkeur volgelaatsmasker + pak.
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