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De andere kamers van het huis
• Zorg ervoor dat er in huis niet wordt gerookt.
• Hou de woning droog door aangepaste ventilatie en 
verwarming. Condensatie op de binnenzijde van de 
ramen wijst op een slechte ventilatie en een hoge lucht-
vochtigheidsgraad. 
• Kies een goed afwasbare vloerbedekking en leg geen 
tapijten. 
• Zorg voor een gladde en afwasbare muurbekleding.
• Kiest voornamelijk zitmeubilair met een bekleding 
uit plastic, kunststof of leder in plaats van een stoffen 
bekleding. 
• Hou geen huisdieren omdat ze het risico op huisstof-
mijten in de woning verhogen en bijkomende allergieën 
kunnen uitlokken. 
• Laat de was buiten drogen of gebruik een droogkast 
met afvoer naar buiten. U droogt de was nooit binnen. 
• Vermijd sterk geurende stoffen zoals boenwas, ammo-
niak, parfum en deodorant.  

Hoe bestrijd ik mijn allergie?
U kunt de symptomen verlichten met een behandeling 
via druppels, spray of met tabletten, capsules, siroop. U 
mag de geneesmiddelen innemen totdat de symptomen 
verdwenen zijn.
U kunt de oorzaak ook aanpakken met een behandeling 
waarbij u via injectie of druppels onder de tong onge-
voelig gemaakt wordt voor bepaalde stoffen. 
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Huisstofmijt
Mijten zijn microscopisch kleine diertjes die tot de 
familie van de spinachtigen behoren. Ze leven slechts 
6 weken maar planten zich heel snel voort. Vooral op 
warme (25°C) en vochtige plaatsen (> 50 procent) zoals 
beddengoed, stof, gestoffeerde meubelen, tapijt, gordij-
nen, lakens en knuffels. Een matras bevat zo’n 2 miljoen 
mijten. Niet de mijten zelf veroorzaken een allergie, 
maar wel hun uitwerpselen en vochtafscheiding. Mijten 
voeden zich met menselijke huidschilfers, haar, nagels 
en dierenharen. Huisstofmijtallergieën zijn chronische 
allergieën die het hele jaar voorkomen. In het begin van 
de herfst verergeren de symptomen omdat onze omge-
ving dan meer afgesloten is: we openen minder ramen 
en zetten de verwarming aan. De temperatuur en voch-
tigheid stijgen, waardoor de mijten talrijker worden.

Mijn allergie herkennen
Een allergie is een abnormale reactie van het im-
muunsysteem die ontstaat door het contact met een 
lichaamsvreemde stof, een allergeen. Eerst herkent 
het immuunsysteem de lichaamsvreemde stof als een 
allergeen. De allergie doet zich dan voor wanneer het 
organisme opnieuw in contact komt met het allergeen 
in kwestie. 
• Chronische allergische rhinitis
Dit is een allergische reactie op mijten wanneer de 
allergenen in contact komen met de neus en de ogen. 
Mogelijke symptomen ervan zijn een lopende, jeukende 
en/of verstopte neus, een jeukend gehemelte, niesbuien 
en tranende en jeukende ogen.
• Astma
Bij sommige mensen kan allergische astma ontstaan. 
Astma uit zich in een benauwd gevoel, een piepende 
ademhaling en hoesten (vooral ’s nachts). 

• Eczeem
Allergie aan mijten kan in bepaalde gevallen eczeem 
veroorzaken of verergeren.  
• Aspecifieke klachten
Bij ( jonge) kinderen merken we vaak aspecifieke klach-
ten zoals moeheid, lusteloosheid en hoofdpijn.
• Voedingsallergie
Patiënten die allergisch zijn aan mijten kunnen ook 
allergische reacties vertonen bij bepaalde voedingsmid-
delen zoals slakken, garnalen en langoesten.

Hoe vermijd ik een allergie?
• Ventileer voldoende en hou de luchtvochtigheid en de 
temperatuur in uw huis in het oog.
• Poets met water of met een aangepaste stofzuiger.
• Was het beddengoed en knuffels op minstens 60°C. 
Knuffels kunt u ook in de diepvries leggen.
• Zorg voor speciale hoezen voor matras, kussens en 
dekbed.
• Kies niet voor tapijten, gordijnen of gestoffeerde 
meubelen.

De slaapkamer
• Laat de deuren van de slaapkamer altijd dicht en ver-
hinder zo dat stof uit andere ruimtes binnendringt. Laat 
de vensters zo lang mogelijk openstaan. 
• Verwijder alle tapijten en vervang ze door gemak-
kelijk afwasbare vloeren (parket, linoleum). Ook de 
muren moeten afwasbaar zijn. 
• Hang best geen gordijnen. Als er toch hangen, kies 
dan voor synthetische stoffen en was ze regelmatig. 
• Kies voor een matras, lakens, dekens en kussen uit 
hypoallergeen synthetisch materiaal. Gebruik eventueel 
een hoes. De overtrekken moeten van medische kwali-
teit zijn en de matras en het kussen volledig omsluiten. 

Als u de hoezen wilt wassen, laat u ze best verwijderen 
door iemand die niet allergisch is. U wast ze minimaal 2 
keer per jaar op 60°C.
• Gebruik best een lattenbodem of spiraalbodem. Een 
boxspring moet u vermijden. 
• Maak het bed niet op en sla het beddengoed niet 
dicht.
• Plaats zo weinig mogelijk speelgoed, boeken en muur-
versiering in de slaapkamer. 
• Verwijder de kleerkast en linnenmand uit de ruimte. 
• Leg maximaal 1 knuffel in bed. De knuffel is best uit 
synthetisch materiaal vervaardigd. U wast de knuffel 
iedere maand op 60°C en/of legt hem af en toe in de 
diepvries. 
• Hou huisdieren buiten de kamer. 
• Swiffer en dweil de kamer best. Gebruik enkel een 
stofzuiger indien nodig. Gebruik daarbij altijd een 
stofzuiger met HEPA-filter (filter 13-14) en/of allerg-
eendichte stofzuigzak.  
• Gebruik nooit een luchtbevochtiger. 
• Zorg ervoor dat de temperatuur in de slaapkamer laag 
is (best 18 à 20°C).
• Verschoon regelmatig pyjama en lakens en was ze op 
minimaal 60°C. 
• Gebruik centrale of elektrische verwarming in plaats 
van een mazoutkachel of gasradiator. 


