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samenvatting
achtergrond: Blootstelling aan huisstofmijtal-
lergenen (hsma) wordt gezien als een belang-
rijke risicofactor voor het ontstaan van astma 
bij personen met een atopische constitutie. 
het bed is de belangrijkste expositiebron voor 
hsma. het doel van deze studie was te bepa-
len welke mogelijke factoren geassocieerd zijn 
met de concentratie hsma op het matras. 
methoden: stof van matrassen werd verzameld 
en daarin werd de concentratie der p 1 bepaald. 
alle deelnemers vulden een vragenlijst in over 
de matrassoort, het materiaal van de tijk, in-
formatie over de behuizing en schoonmaakge-
woontes. de relatieve vochtigheid en de tem-
peratuur van de slaapkamer werden gemeten 
ten tijde van de stofbemonstering. 
resultaten: de gegevens van 168 matrassen 

werden geanalyseerd. een synthetische tijk 
was geassocieerd met significant hogere con-
centraties der p 1 op het matras dan een katoe-
nen tijk (2,6 versus 0,8 μg/g der p 1). Voorts was 
een hogere relatieve vochtigheid geassocieerd 
met significant hogere concentraties der p 1. 
conclusie: twee factoren waren geassocieerd 
met hogere concentraties der p 1 op matras-
sen, te weten een synthetische tijk ten opzichte 
van een katoenen tijk en een hogere relatieve 
vochtigheid op het tijdstip van bemonstering. 
Voor zover bekend is de associatie tussen het 
type tijk en de concentratie hsma niet eerder 
beschreven. meer onderzoek is nodig om deze 
resultaten te bevestigen en dit kan mogelijk 
leiden tot praktische adviezen bij de aanschaf 
van matrassen.
(Ned Tijdschr Allergie 2006;6:182-8)

inleiding 
Blootstelling aan huisstofmijtallergenen (HSMA) 
wordt gezien als een belangrijke risicofactor voor 
het ontstaat van astma bij personen met een atopi-
sche constitutie.1 Ondanks dat HSMA voorkomen 
op verschillende plekken in de woonomgeving, 
zoals in de vloerbedekking en gordijnen, blijkt het 
bed de belangrijkste expositiebron te zijn.2-4 De 
luchtvochtigheid, temperatuur en grote hoeveelheid 
huidschilfers zorgen ervoor dat het bed een goede 
habitat vormt voor huisstofmijten. Daarbij slapen 
mensen gemiddeld 8 uur per dag met hun hoofd 
op het kussen of het matras, waardoor de afstand 
tussen HSMA en de luchtwegen zeer gering is. Het 

identificeren van factoren die gerelateerd zijn aan 
relevant lagere concentraties HSMA in bed zou tot 
praktische adviezen kunnen leiden om HSMA-re-
ductie te bewerkstelligen.
Er bestaat geen eenduidigheid over de relatie tussen de 
concentratie HSMA en het type matras.2,5-9 Mogelijk 
dat de buitenste laag van het matras, ook wel tijk ge-
noemd, meer invloed heeft op de HSMA-concentratie 
dan de matrassoort. Immers, het is voor huisstofmij-
ten moeilijker om door een stof heen te dringen die 
dichter geweven is.10 Andere factoren die van invloed 
kunnen zijn op de concentratie HSMA op een matras, 
zijn onder andere relatieve vochtigheid (RV), tempera-
tuur, schimmelgroei, leeftijd van het matras, mate van 
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ventilatie en het gebruik van een molton.6,8,9,11-17 In 
deze studie werd geëvalueerd welke factoren, waaron-
der matraskenmerken, geassocieerd zijn met de con-
centratie HSMA op het matras.

methoden
In totaal hebben 175 volwassenen met astma deelge-
nomen aan het onderzoek. Patiënten met astma zijn 
benaderd door huisartsen uit het zuiden van Neder-
land en door middel van oproepen in lokale kranten 
en media. Spirometrie heeft plaatsgevonden om de 
diagnose astma te bevestigen. Het gebruik van huis-
stofmijtwerende matrashoezen was een exclusiecri-
terium voor deelname aan het project.
Tijdens huisbezoeken werd een stofmonster geno-
men van de matrassen van de deelnemers. Hier-
toe werd een stofzuiger (Bosch Activa 60, type 
BS6, 1300 Watts) uitgerust met een speciale ver-
zamelkop inclusief filter (ALK-Abelló, Hørsholm, 
Denemarken). De deelnemers werd gevraagd om 
voorafgaand aan het bezoek het bed niet te ver-
schonen of te stofzuigen. Het gehele matras, en 
indien van toepassing het matras van de partner, 
werd op gestandaardiseerde wijze bemonsterd met 
een snelheid van 2 minuten per m2 nadat al het 
beddengoed (inclusief molton) was verwijderd. 
De hoeveelheid stof werd gewogen en een 10% 
(w/v) extractie werd uitgevoerd in een 0,01 mol/l 
NH4HCO3 buffer, door een nacht lang bij 4°C te 
roteren. De ELISA-techniek werd gebruikt om in 
het supernatant de concentratie Der p 1 te bepalen. 
Der p 1 is een van de allergenen die uitgescheiden 
wordt door de Europese huisstofmijt (Dermatopha-
goides pteronyssinus) en wordt gezien als een voor-
speller van de totale hoeveelheid HSMA. Zowel de 
concentratie Der p 1 (μg/g stof) als de dichtheid 
Der p 1 (volumieke massa) uitgedrukt in μg/m2 
matrasoppervlakte werden berekend, zoals geadvi-
seerd door Platt-Mills et al.1 
Verder werd de deelnemers gevraagd een vragen-
lijst in te vullen met vragen over het type matras, 
het materiaal van de tijk, de leeftijd van het matras, 
schoonmaakgewoontes en kenmerken van het huis. 
De RV en de temperatuur van de slaapkamer wer-
den tijdens de huisbezoeken met een hygrometer 
(Vaisala, Finland) gemeten. De matrassen werden 
verdeeld in 4 soorten, te weten springverenmatras-
sen, latexmatrassen, polyethermatrassen en water-
bedden. Het materiaal waarvan de tijk van het ma-
tras was gemaakt, werd ingedeeld in 4 categorieën, 
te weten synthetisch, combinatie van synthetisch en 
katoen, katoen en overig. 

Statistische analyses
Aangezien Der p 1 (concentratie en dichtheid) en de 
totale hoeveelheid stof niet normaal verdeeld waren, 
zijn deze variabelen logaritmisch getransformeerd. 
Na deze logaritmische transformatie (10Log) werd 
een normale verdeling bereikt, waardoor de geo-
metrische gemiddelden gepresenteerd werden voor 
deze variabelen. De RV was niet normaal verdeeld 
en deze variabele werd in twee categorieën verdeeld 
(≤50% vs. >50%).
 
De verschillen in concentratie en dichtheid Der p 1 
werden getoetst met een ongepaarde t-test (voor di-
chotome variabelen), ANOVA-test (voor nominale 
variabelen) en lineaire regressietechniek (voor or-
dinale variabelen). Regressieanalyse werd gebruikt 
om het multivariaatmodel van factoren te bepalen 
die geassocieerd zijn met de concentratie Der p 1. 
Alle factoren met een p<0,1 werden in eerste in-
stantie in het model opgenomen. Met behulp van 
een stepwise-backwardmethode werden variabelen 
geëlimineerd uit het model. Alle analyses zijn ver-
richt met SPSS 11.0. 

De studie was goedgekeurd door de medisch ethi-
sche toetsingscommissie van het academisch zieken-
huis Maastricht en alle deelnemers gaven voor aan-
vang van het onderzoek schriftelijk toestemming 
nadat zij geïnformeerd waren over het project.
 
resultaten
De vragenlijst werd door 168 deelnemers ingevuld. 
De gegevens van 11 matrassen werden geëxclu-
deerd, omdat het matras van een zeldzaam materi-
aal gemaakt was. Verder was de concentratie Der p 
1 in 4 stofmonsters te laag om geanalyseerd te wor-
den. Uiteindelijk werden de gegevens van 153 ma-
trassen gebruikt voor de analyses. Hiervan werden 
26 tijken ingedeeld bij de categorie overig omdat 
ze vervaardigd waren uit diverse materialen anders 
dan katoen en/of synthetisch, zoals wol (n=13) of 
damast (n=10).
 
De geometrisch gemiddelde concentratie Der p 1 
was 1,133 μg/g stof (95% BI 0,768-1,670) en de geo- 
metrisch gemiddelde dichtheid Der p 1 was 0,192 
μg/m2 matrasoppervlakte (95% BI 0,124-0,296). 
De totale hoeveelheid stof dat van de matrassen 
verzameld werd, was laag (geometrisch gemiddelde  
0,50 g, 95% BI 0,43-0,58). De correlatie tussen de 
concentratie en dichtheid Der p 1 was 0,94 (p<0,01). 
Bijna 42% van alle matrassen bevatte meer dan  
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2 μg Der p 1 per gram stof, wat gezien wordt als een 
drempelwaarde voor de sensibilisatie voor HSMA. 
Daarnaast bevatte 14% van de matrassen een con-
centratie Der p 1 die hoger was dan de drempel-

waarde voor een astma-exacerbatie (≥10 μg/g stof). 
In Tabel 1 zijn de geometrisch gemiddelde concen-
traties Der p 1 met 95% BI’s gegeven voor alle va-
riabelen. Het materiaal van de tijk was geassocieerd 

tabel 1. geometrisch gemiddelde inclusief 95% Bi van 10logaritmisch getransformeerde  
concentraties der p 1 op matrassen uitgedrukt in μg/g voor de verschillende factoren

der p 1 in μg/g

variabelen† n geometrisch 
gemiddelde

95% Bi

type matras

   latex

   waterbed

   polyether

   springveren

 

54

15 

43 

41

1,191

0,433

1,199

1,418

0,744-1,908

0,073-2,559

0,592-2,431

0,594-3,387

type materiaal tijk
   katoen
   synthetisch
   katoen en synthetisch

   anders 

 

41 
28 
52 
26

0,801
2,606
1,382
0,447

0,343-1,873
1,527-4,448
0,885-2,158
0,111-1,792

leeftijd matras

   ≤ 5 jaar oud

   > 5 jaar oud

 

57 

95

0,986

1,190

0,517-1,883

0,731-1,939

gebruik van molton

   ja

   nee

92

54

1,144

1,169

0,742-1,764

0,602-2,267

tapijt in slaapkamer 

   ja

   nee

 

47 

106

0,817

1,309

0,342-1,952

0,872-1,965

condensatie op ramen gedurende de winter

   ja

   nee

 

54

97

1,160

1,065

0,534-2,517

0,694-1,635

relatieve vochtigheid (%) slaapkamer
   ≤ 50
   > 50

79 
65

0,796
1,975

0,444-1,426
1,312-2,974

seizoen

   winter

   lente

   zomer

   herfst

48

46

39

20

1,491

0,568

1,207

2,531

0,772-2,882

0,293-1,100

0,488-2,982

1,111-5,768

†=ontbrekende waarden: type materiaal tijk: 6, leeftijd matras: 1, gebruik van molton: 7, 

condensatie op ramen: 2 en relatieve vochtigheid: 9. significante verschillen (p<0,05) zijn 

vetgedrukt weergegeven. cursief gedrukte gegevens voldoen aan p<0,10.
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met de concentratie Der p 1 (p=0,04). Hierbij was 
de concentratie Der p 1 lager op katoenen tijken 
dan op synthetische tijken. De matrassoort was niet 
significant geassocieerd met de concentratie Der p 
1. Daarentegen was een hogere luchtvochtigheid 
(RV >50%) geassocieerd met hogere concentraties 
Der p 1 in vergelijking met lagere luchtvochtigheid 
(RV ≤50%, p=0,02). De RV was verder als enige 
variabele geassocieerd met de dichtheid Der p 1 uit-
gedrukt in μg/m2 matrasoppervlakte (p<0,01). Ten 
slotte werden seizoengerelateerde veranderingen in 
de concentraties Der p 1 gezien, hoewel dit niet sig-
nificant was (p=0,09). Het resultaat van het multi-
ple lineaire regressiemodel is weergegeven in Tabel 
2. De twee variabelen, het type materiaal van de tijk 
en de RV, verklaarden 9% van de variantie van de 
concentratie Der p 1.

discussie
In deze studie werd een associatie gevonden tussen 
het materiaal van de tijk en de concentratie HSMA 
op het matras. Synthetische tijken bevatten een ho-
gere concentratie HSMA dan katoenen tijken. Daar-
bij was een hogere RV (>50%) geassocieerd met ho-
gere concentraties HSMA ten opzichte van de lagere 
RV (≤50%). Geen significante verschillen in Der p 1 
werd gevonden tussen waterbedden, latexmatrassen, 
polyethermatrassen en springverenmatrassen. 

Het materiaal van de tijk was geassocieerd met de 
concentratie HSMA. Voor zover bekend is dit de 
eerste studie waarbij naar deze associatie werd geke-
ken. Soortgelijke resultaten werden daarentegen ge-
vonden bij de vergelijking van het materiaal waarvan 
dekens gemaakt zijn. Synthetische dekens bevatten 
meer HSMA dan katoenen dekens (22,1 vs. 15,4 μg 
Der p 1/g stof).15 Dit verschil was niet significant. 

Het is bekend dat synthetisch materiaal vocht min-
der goed absorbeert dan katoen.19 Tevens zouden de 
verschillen kunnen zijn ontstaan door de dichtheid 
van het weefsel.10,18 Siebers et al. vonden dat het voor 
huisstofmijten moeilijker was een kussen met een 
synthetisch/katoenen buitenlaag te infesteren dan 
een kussen met een synthetische buitenlaag.10 In het 
laatste geval, lukte het 100% van de huisstofmijten 
om door de buitenlaag heen te dringen.10

De relatie tussen het type matras en concentratie 
HSMA is eerder onderzocht. Meestal werd gecon-
stateerd dat er geen verschil bestond tussen de ver-
schillende typen matrassen of dat springverenma-
trassen een hogere concentratie HSMA bevatten 
in vergelijking met latexmatrassen en/of waterbed-
den.2,5-8,18  Daarbij werd het gebruik van spring-
verenmatrassen geassocieerd met een verhoogde 
bronchiale hyperreactiviteit en allergische sensibi-
lisatie voor HSMA.20 Verrassend genoeg vonden 
Shei et al. juist dat latexmatrassen een hogere con-
centratie HSMA bevatten ten opzichte van spring-
verenmatrassen.9 In deze studie werd het guanine-
gehalte van huisstof bepaald met behulp van een 
Acarex®-test.9 De Acarex®-test is semikwantitatief 
en minder accuraat dan de methoden die gebruikt 
werden in de andere studies. Voorts werden in één 
andere studie springverenmatrassen geassocieerd 
met lagere concentraties Der f 1, maar niet met la-
gere concentraties Der p 1.14 Der f 1 is een allergeen 
van de Dermatophagoides farinae, een andere huis-
stofmijtsoort. In de hier beschreven studie werd 
geen significante relatie tussen de matrassoort en 
de concentratie HSMA gevonden. Niettemin leek 
het erop dat de concentratie HSMA op spring-
verenmatrassen iets hoger was dan de concentratie 
HSMA op de andere matrassen.

tabel 2. resulterend model van factoren die geassocieerd zijn met 10logaritmisch getrans-
formeerde concentraties der p 1 op matrassen (μg/gram) volgens een multivariate lineaire 
regressieanalyse.

estimate (β) standaardfout t-waarde p-waarde

constante 2,41 0,28 8,63 0,000

Katoenen vs. overige tijk -0,07 0,25 -0,29 0,77

Katoenen vs. combinatie van katoen/

synthetische tijk

0,16 0,20 0,80 0,42

Katoenen vs. synthetische tijk 0,50 0,24 2,09 0,04

relatieve vochtigheid ≤ 50% vs. > 50% 0,37 0,16 2,26 0,03
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De concentratie HSMA in deze studie was laag ten 
opzichte van resultaten uit andere landen. Ook an-
dere Nederlandse studies vonden vrij lage concen-
traties HSMA.21,22 Daarentegen was de gemiddelde 
concentratie HSMA 5 μg/g stof in de studie van 
Terreehorst et al.23 Dit zou het gevolg kunnen zijn 
van de wijze van HSMA-bepaling, waarbij Terree-
horst et al. ook de concentraties Der f 1 lieten bepa-
len naast de concentraties Der p 1.23 Niettemin, is 
ook deze concentratie HSMA nog steeds veel lager 
dan de concentraties die in Australië en Nieuw-Zee-
land gevonden werden.6,12 In onze studie bevatte 
41,8% van de matrassen meer dan 2 μg Der p 1/g 
stof, terwijl dat in Australië en Nieuw Zeeland meer 
dan 90% van de matrassen betrof.6,12 Verschillen in 
klimaat en behuizing, kunnen bijdragen aan de ge-
vonden verschillen in expositie aan HSMA. Daarbij 
werd in ons onderzoek de concentratie HSMA be-
paald van matrassen van patiënten met astma. Het 
is evenwel mogelijk dat deze patiënten al bepaalde 
maatregelen getroffen hadden om de concentratie 
HSMA te verminderen. Uit een eerder Nederlands 
onderzoek bleek dat de concentratie HSMA op ma-
trassen van jonge kinderen, waarvan ten minste een 
van de ouders atopisch was, significant lager was, 
dan op de matrassen van de andere kinderen.24

Een aantal parameters dat indicator kan zijn van 
een hoge luchtvochtigheid gedurende langere tijd, 
zoals schimmelplekken in de slaapkamer, was 
niet geassocieerd met de concentratie HSMA in 
deze studie. Dit in tegenstelling tot andere stu-
dies, waarin dergelijke associaties wel werden 

gevonden.6,8,11,12,15-17 Voorts werd geen associatie 
gevonden tussen concentratie HSMA en de leef-
tijd van het matras, de aanwezigheid van vloer-
bedekking in de slaapkamer en het gebruik van 
een molton. Andere studies toonden significante 
relaties aan tussen de concentratie HSMA en ten 
minste één van deze variabelen. 6,8,12,13,15-17 Relatief 
lage concentraties HSMA en een kleinere onder-
zoekspopulatie zouden beperkende factoren van 
deze studie kunnen zijn om deze associaties aan  
te kunnen tonen. 
De concentratie HSMA is afhankelijk van de pe-
riode van bemonstering en is hoger gedurende de 
herfst.25 Ook in deze studie was de concentratie Der 
p 1 hoger tijdens de herfst, hoewel dit resultaat niet 
significant was. 

In deze studie werd alleen de concentratie HSMA 
op het matras bepaald. Hierbij zijn de andere stof-
reservoirs in bed, zoals het kussen en het dekbed, 
niet bepaald. Ongetwijfeld dragen deze bij aan de 
totale expositie aan HSMA. Sterker nog, hoofd-
kussens en dekbedden lijken meer HSMA te be-
vatten dan matrassen.26 Daarbij slapen de meeste 
mensen met hun hoofd op een kussen en is dus de 
afstand tussen het kussen en de luchtwegen kleiner 
dan de afstand tussen het matras en de luchtwe-
gen. Custovic et al. vonden een goede correlatie 
tussen de concentraties HSMA op het matras en 
ander beddengoed, hoewel soms een hoge concen-
tratie HSMA gevonden werd op het beddengoed 
in combinatie met lage concentratie HSMA op 
matrassen en vice versa.3

1. Bijna 42% van de matrassen bevatte meer dan 2 μg der p 1/g stof, wat gezien wordt als een  
drempelwaarde voor de sensibilisatie voor huisstofmijtallergenen.

2. er werd geen significant verschil in de concentratie huisstofmijtallergenen gevonden tussen  
waterbedden, latexmatrassen, polyethermatrassen en springverenmatrassen. 

3. een hogere relatieve vochtigheid (>50%) was geassocieerd met hogere concentraties huisstof-
mijtallergenen ten opzichte van de lagere relatieve vochtigheid (≤50%).

4. het materiaal van de buitenste laag van het matras, de zogenoemde tijk, was geassocieerd met  
de concentratie huisstofmijtallergenen. Katoenen tijken bevatten lagere concentraties huisstofmijt- 
allergenen dan tijken die (gedeeltelijk) van synthetisch materiaal vervaardigd waren.

aanwijzingen voor de praktijk
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Enkele beperkingen van deze studie waren de 
transversale onderzoeksopzet en de eenmalige stof-
monsterbepaling, terwijl de concentratie HSMA 
fluctueert. Daarbij was het bij oudere matrassen 
moeilijk te achterhalen van welk materiaal deze 
gemaakt waren. Tot slot werden de matrassen in-
gedeeld in 4 soorten terwijl er 2 soorten latex zijn, 
namelijk natuurlijk latex en synthetisch latex. Er 
werd echter geen verschil in concentratie HSMA 
tussen de twee verschillende soorten latex gevon-
den (F=0,001; p=0,98). 

conclusie
De belangrijkste bevinding van deze studie was dat 
er een associatie lijkt te bestaan tussen het materiaal 
waarvan de tijk van het matras gemaakt is en de 
concentratie HSMA. Meer onderzoek is nodig om 
deze resultaten te bevestigen, maar mogelijk kan dit 
onderzoek leiden tot praktische adviezen bij de aan-
schaf van matrassen. 
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