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Huisstofmijten en sanering

Wat zijn huisstofmijten?
De huisstofmijt is een van de belangrijkste prikkels die bij 
astmapatiënten benauwdheid kunnen veroorzaken. Dit is een heel 
klein spinachtig beestje, dat met het blote oog nauwelijks 
zichtbaar is. Het leeft in huisstof en houdt van een vochtige 
omgeving. Het voedt zich met huidschilfers van mensen en 
dieren. De huisstofmijt bevindt zich vooral in matrassen, kussens, 
pluche knuffelbeesten, gestoffeerd meubilair, stoffen 
vloerbedekking en op beschimmelde muren.

Leef- en woonomstandigheden
Onder optimale omstandigheden (bij een temperatuur van 20 tot 30° C en bij een vochtigheid 
van 70 tot 80 %) duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen mijt vier weken. Mijten komen voor 
in tapijt, bed en meubels, maar ook in kleding en pantoffels. Mijten vangen we niet met de blote 
hand, maar meestal met de stofzuiger. Hierbij moeten we bedenken dat de pootjes van alle 
huisstofmijten zuignapjes hebben.

Mijten kunnen goed tegen ongunstige omstandigheden. Temperaturen van -28° C kunnen 
volwassen mijten bijvoorbeeld vijf uur lang verdragen en van +60° een uur lang. Een 
mijtensanering is dus niet gemakkelijk.

Lastige medebewoners, of toch niet?
Aan de ene kant zijn huisstofmijten dus ongenode, niet gemakkelijk te verwijderen 
medebewoners, die ons in tegenstelling tot vele ander bewoners niet storen.
• Ze dragen geen ziekten over.
• Ze maken geen herrie.
• Ze vallen je niet aan en bijten niet.
• Ze zitten je niet op de huid, zoals schurftmijten en teken.
• Ze vernietigen geen voorwerpen of voedsel.
• Ze eten materiaal wat we zelf niet meer gebruiken namelijk huidschilfers.

Aan de andere kant kunnen de door mijten geproduceerde allergenen, rhinitis (=loopneus), 
astma en atopisch eczeem veroorzaken. Bij deze groepen mensen is er een grote behoefte aan 
maatregelen, methoden en producten om te saneren. Deze vorm van hulp kan echter alleen 
maar als aanvullende maatregel voor het complete therapeutische arsenaal gezien worden. 
Daarbij moet men denken aan: goede ziektegeschiedenis/diagnose, geneesmiddelen en hulp 
van artsen en verpleegkundigen.



   
Patiënteninformatie

Welke maatregelen kunt u nemen?
U kunt verschillende maatregelen nemen om de huisstofmijt te bestrijden. Het is belangrijk om 
vocht en stof zoveel mogelijk tegen te gaan en bepaalde materialen te vervangen. Niet alle 
maatregelen hoeven in één keer te worden uitgevoerd. Begin op plaatsen in huis waar zich veel 
huisstofmijten bevinden, bijvoorbeeld daar waar het vochtig of stoffig is. Vooral de slaapkamer is 
belangrijk, omdat u daar veel tijd doorbrengt.

• Was het beddengoed iedere één a twee weken bij 60°C (dekens, kussens indien mogelijk).
• Gebruik allergeendichte hoezen voor kussen, matras en deken.
• Was stoffen speelgoed regelmatig (eventueel eerst 24-48 uur bevriezen in de vrieskist).
• Zorg voor voldoende ventilatie.
• Laat wasgoed buiten drogen (of in de droger met een buitenslang).
• Gebruik twee maal per week een goede stofzuiger (dubbellaags stofzakken en ingebouwd 

HEPA-filter).
• Stof met een vochtige doek.
• Zorg voor gladde vloeren zoals linoleum. 
• Neem meubels van glad materiaal vochtig af; stofzuig textielbekleding iedere maand. 
• Was overgordijnen jaarlijks, vitrage wat vaker. 
• Plaats geen planten in de slaapkamer van uw kind. Planten geven extra stofvorming. 
• Laat huisdieren niet in de slaapkamer komen.

Conclusie
Het zogenoemde saneren van woningen ter vermindering van allergenen van huisstofmijten was 
tot voor kort en is soms ook nu nog een ware beproeving voor de patiënt. Dat heeft te maken 
met de vele adviezen die doorgaans een verandering van woninginrichting en leefstijl inhouden. 
Wij zijn van mening dat een huisstofsanering zoveel mogelijk moet zijn opgenomen in het 
normale huishouden. De behandeling van allergie is namelijk gericht op het bereiken van een 
normaal leefpatroon met een normaal inspanningsvermogen. De behandeling van allergie 
bestaat uit voorlichting en begeleiding, medicamenteuze en niet medicamenteuze therapie. 
Saneren maakt deel uit van de niet-medicamenteuze therapie en kan zeer efficiënt zijn.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek KNO. De polikliniek KNO is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 
uur via telefoonnummer: (079) 346 25 93.

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl. 
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