
 
 

• Huisstofmiet (HSM) is ŉ klein, agtbenige diertjie wat in warm, humiede huisomgewings 

byvoorbeeld mense se beddegoed, matte en materiaalmeubels leef. 

• Hulle is te klein om met die blote oog te sien, een derde van 'n millimeter in lengte.  

• Hulle eet die dooie velskilfers van mense. Die HSM floreer in warm humiede temperature 

en kom meer algemeen voor in huishoudings langs die kus, hoewel hulle ook in 

beduidende hoeveelhede in Hoëveldhuise voorkom.                                                                                                                  

• Daar is nagenoeg 1,000 huismiete in die gemiddelde bed! Die vroulike miete lê 

nagenoeg 50 eiers in haar 6-weke leeftyd.  

• Die hoofoorsaak van allergiese simptome in mense is 'n proteïen wat in die uitskeiding 

van die miete gevind word. 

• ŉ Miet kan omtrent 20 korrels per dag uitskei.  

• HSM-allergie is algemeen, met omstreeks 10% van die algemene bevolking wat gevoelig 

is, met kliniese simptome. 

• Ongeveer 30% van alle allergiese pasiënte reageer op HSM, wat dit die mees algemene 

allergeen in Suid-Afrika maak, en kan asma en/of hooikoors veroorsaak, of selfs ekseem 

vererger. 

• Wanneer ŉ pasiënt na die dokter toe gaan met simptome van asma of neusontsteking, 

moet die dokter onmiddellik miete as 'n moontlike oorsaak vir die simptome oorweeg. 

 

DIAGNOSE  

• HSM-allergie kan deur veltoetse of bloedtoetse bevestig word. 

 
BESTUUR  
• Vermyding van HSD, of verminderde blootstelling.  

• Farmaseutiese behandeling van die simptome met medisyne. (Steroïed-gebaseerde 

neussproei en antihistamine.)   

• Immunoterapie teen HSM deur die gebruik van entstof. (Sien brosjure oor 

Immunoterapie)  

 
 

PASIËNT INLIGTINGSBROSJURE 

HUISSTOFMIETALLERGIE 

http://www.allergysa.org/default.asp


NASALE DEKONGESTIEMIDDEL WORD NIE AANBEVEEL NIE 
 
VERMYDING VAN ALLERGEEN  

• Hierdie is die ideale “terapie” wat die gebruik van langtermyn medisyneterapie uit sal 

skakel.  

• Die volgende maatreëls is daarop gemik om die vlakke van miet en die 

uitskeidingsprodukte in die huis, vernaam die slaapkamer, te verminder.                                                                                                                                               

• Let daarop dat een of ander vermydingsaksie nie die aantal miete suksesvol sal 

verminder nie, en dus sal dit alleen nie die kliniese simptome oplos nie.   

• Mense spandeer gemiddeld een derde van hulle lewens in die slaapkamer, waar hulle 

direkte of nabye kontak met miete wat in die bed leef, het.  

• Maatreëls rondom die vermyding van miete fokus op die slaapkamer.  

 

Kussings en Duvets  

• Miete kan in spons en verekussings en duvets leef. 

• Hulle behoort elke 6 maande vervang te word, of daar moet van okklusiewe slope 

gebruikgemaak word. Hierdie spesiale materiaal verhoed dat miete toegang tot die 

beddegoed kry, terwyl dit steeds lug deurlaat.  

• Hierdie okklusiewe lugdeurlatende materiaalbeskermers is in Suid-Afrika beskikbaar.  

• Indien hierdie slope nie beskikbaar is nie, kan beddegoed vir verskeie ure elke week in 

direkte sonlig geplaas word.  

 

Matrasse  

• Die matras behoort heeltemal toegemaak te word met ŉ gepaste okklusiewe materiaal 

(nie plastiek nie, want dit kan nie lug deurlaat nie, en sal die bed warm en ongemaklik 

maak)  

• HSM-allergiese persone moet die boonste slaapbank gebruik.  

 
Matte  

• Ingesitte matte moet met viniel, gelamineerde hout of teëls vervang word.  

• ŉ Houtvloer moet gereeld gepoleer word, sodat dit geseel bly.  

 
Sagte speelgoed  

• Sagte speelgoed, boeke, gedroogde blomme, dik, swaar gordyne, Venesiaanse 

blindings, gestoffeerde meubels en opgegaarde goedere moet uit die kamer verwyder 

word.  

 



• Gebruik toegemaakte boekrakke en kabinette in plaas van oop rakke.  

• Vensterblindings en wasbare gordyne kan maklik stofvry gehou word. Die kamer moet 

die minimum meubels hê, wat verkieslik van hout of plastiek gemaak is.  

• “Spesiale” sagte speelgoed moet weekliks gewas word, toegedraai word in 'n plastieksak 

en oornag in die vrieskas gelaat word, om enige miete te dood.  

 

Stofsuig/Afstof  

• Die mees effektiewe stofsuier is dié waarin HEPA filters of elektrostatiese filters 

geïnstalleer is waar die lug uitgelaat word.  

• HEPA filters vang 99,9% deeltjies wat 0.3 tot 0.5 mikrometer groot is, op.  

• EPA filters sal ook sigaretrookdeeltjies, wat ŉ bekende irriteermiddel vir mense wat 

geneig is tot allergieë soos asma en neusontsteking, opvang.  

• Indien moontlik behoort die kamer daagliks of ten minste twee maal per week gestofsuig 

te word – maar nie deur die pasiënt nie.  

• Indien die pasiënt dit self moet stofsuig of afstof, behoort ŉ Stofmasker gedra te word.  

• Miete het kloue wat aan die materiaal vasklou, so mens benodig ŉ kragtige stofsuier.   

• Alle oppervlakte behoort minstens twee maal per week met ŉ klam lap afgestof te word. 

• ŉ Wateropvangs sal nie die sproei van huisstofmiete deur die stofsuier se uitlaat keer nie.  

• Dit is moontlik om HSM deur middel van ŉ groep chemiese stowwe genaamd Acarosides 

te dood.   

• Die voordele daarvan is nog nie bewys nie, en dit blyk dat dit nie die mietvlakke 

genoegsaam verminder om 'n afname in simptome teweeg te bring nie. 

• Miete wat deur sonlig of die gebruik van ŉ Acaroside gedood is, bly steeds 'n allergeen, 

so hulle moet deur middel van 'n stofsuier verwyder word. Gelukkig kleef dooie miete nie 

aan die materiaal vas nie, so dit is makliker om hulle met die stofsuier te verwyder.  

• Verander die stofsuier se sak gereeld.  

 
Vir verdere inligting, besoek:  http://en.wikipedia.org/wiki/House_dust_mite  
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