
Thema: Tandheelkundige preventie 

HIV en tandheelkunde 

Deel 5. Praktijkhygiëne 

Samenvatting. Bij het naleven van een goede standaardhygiëne in de tandheelkundige praktijk is 
de kans op kruisinfectie, met inbegrip van die op het hepatitis-B-virus en het humaan immunodefi-
ciëntievirus (HIV), minimaal. Ieder instrument dat met bloed in aanraking is geweest of kan zijn 
geweest, dient na gebruik te worden gedesinfecteerd. Dit geldt ook voor hoek- en handstukken. 
Chirurgische en 'kritische' instrumenten worden voor hergebruik gesteriliseerd. Daarnaast is desin-
fectie van niet-steriliseerbare attributen en hulpmiddelen van belang. 
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1 Inleiding 

Optimale praktijkhygiëne is in de eerste plaats gericht op het 
voorkomen van kruisinfecties van de ene naar de andere patiënt. 
Daarnaast wordt door zorgvuldige hygiëne de kans om als 
behandelaar tijdens de beroepsuitoefening te worden besmet, 
verkleind. Aan dat laatste aspect is eerder in dit tijdschrift aan-
dacht besteed.' 

Vanaf het begin van de HIV-epidemie is in Nederland geadvi-
seerd om bij tandheelkundige behandeling van HIV-seroposi-
tieve patiënten het hepatitis-B-protocol te volgen.Z 3  Daarin zijn 
diverse aanbevelingen gedaan voor de reiniging van de behan-
delingsunit, de afzuiginstallatie, de meerfunctiespuit, het spit-
toon, de handvaten en de behandelingsstoel. Tevens zijn 
duidelijke richtlijnen opgesteld door de Werkgroep Infectie 
Preventie (WIP) ter voorkoming van HIV-infectie in de intra-
murale gezondheidszorg met inbegrip van de tandheelkundige 
praktijk.* 

Hoewel uit de literatuur bekend is dat HIV in de tandheelkun-
dige situatie niet of nauwelijks kan worden overgedragen, lijkt 
het verstandig om bij tandheelkundige behandeling van geïden-
tificeerde HIV-seropositieve patiënten het hepatitis-B-proto-
col te volgen. De uitgangsgedachte is dat bij goede praktijk-
hygiëne de kans op kruisinfectie met betrekking tot alle soorten 
micro-organismen — met inbegrip van het hepatitis-B-virus en 
HIV — al tot een minimum wordt beperkt, maar dat bij het vol-
gen van het hepatitis-B-protocol de kans om als behandelaar te 
worden besmet, tot vrijwel nihil wordt gereduceerd. Daarnaast 
biedt vaccinatie tegen hepatitis-B het team optimale bescher-
ming tegen deze beroepsziekte. 

Dit jaar worden op het gebied van de algemene (tandheel-
kundige) praktijkhygiëne nieuwe overheidsadviezen verwacht. 
De nu hier gegeven adviezen en overwegingen worden daarom 
met enig voorbehoud gepresenteerd en berusten in veel gevallen 
op literatuurgegevens van niet in Nederland uitgevoerd onder-
zoek. 

2 Goede praktijkhygiëne 

Bij goede praktijkhygiëne moet aandacht worden besteed aan de 
behandelaar, het instrumentarium, de eventueel naar het tand-
technisch laboratorium te versturen afdrukken, de tandheel-
kundige unit en de praktijkruimte. 

* Documentatiecentrum Werkgroep Infectie Preventie, 
Mevr. Th. Daha, Academ i sch Ziekenhuis Leiden; gebouw 1-E4-P-50 
Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden. Tel.: 071 - 226399. 

2.1 Behandelaar 

Het dragen van handschoenen, beschermbril en mondkapje 
wordt tegenwoordig eigenlijk bij ieder patiëntencontact 
gewenst geacht en bij bloedige ingrepen zonder meer noodzake-
lijk. Wat het dragen van handschoenen betreft, wordt geadvi-
seerd bij iedere nieuwe patiënt van handschoenen te wisselen. 
Of dit advies door de Nederlandse tandarts wordt opgevolgd, is 
niet nauwkeurig bekend. Wel bleek in een in 1988 onder alge-
meen-practici in Amsterdam gehouden enquête dat 95% van de 
respondenten handschoenen droeg, althans volgens eigen 
opgave.' In een enquête onder Belgische tandartsen vermeldde 
bijna 35% altijd handschoenen te dragen, 60% van degenen die 
handschoenen gebruikten, wierpen deze na iedere behandeling 
weg.' In een onderzoek in Israël bleken pas afgestudeerde tand-
artsen veel vaker handschoenen te dragen dan tandartsen die 
meer dan tien jaar geleden waren afgestudeerd.' 

Mondmaskers dienen zo mogelijk na iedere patiënt te worden 
vervangen maar in ieder geval ieder uur.' Gewone brillen bieden 
een redelijke bescherming tegen rondspattende fragmenten, 
maar zijn niet afdoende om infectieus materiaal tegen te hou-
den. Aanbevolen wordt een speciale laboratoriumbril te dragen 
(`panoramabril'), die de ogen beter beschermt. Deze komt ook 
van pas bij het schoonmaken van instrumenten (afb. 1). 

Voor de dienst- of praktijkkleding bestaan geen strikte voor-
schriften. Wel wordt aangeraden deze kleding niet aan te hou-
den wanneer men andere ruimtes betreedt of naar een ander 
gebouw gaat. In het rapport van de Gezondheidsraad wordt 
aanbevolen de dienstkleding ten minste éénmaal per dag te ver-
vangen door schone. De dienstkleding die in intramurale situ-
aties en bij `besmettelijke' patiënten gebruikt is, moet volgens 
TNO-voorschrift gedurende 10 minuten op 82°C gewassen 
worden.' Uit dein 1990 verschenen richtlijn `HIV- infectiepre-
ventie Chirurgie' van de WIP blijkt dat ernstige organisch ver-
ontreinigde kleding zo mogelijk gedurende twee minuten op 
een temperatuur boven 80°C dient te worden gewassen. Er is 
geen consensus over poliklinische situaties. Er zijn geen langs 
deze weg veroorzaakte kruisbesmettingen bekend. Vermoe-
delijk is `heet' wassen, dat wil zeggen boven een temperatuur 
van 65°C, ruim voldoende. 

2.2 Instrumentarium 

In een recent rapport van de `US Department of Health and 
Human Services' wordt voor tandheelkundig instrumentarium 
onderscheid gemaakt inzake steriliseren versus desinfecteren 
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Tabel I. Sterilisatie en desinfectie. 

Sterilisatie: 

Droog 

Nat (met stoom): 

vernietigt alle soorten micro-organismen 

160°C gedurende 60 minuten óf 

180°C gedurende 30 minuten 

121°C gedurende 15 minuten of 

134°C gedurende 3 minuten 

Desinfectie: 	vernietigt de meeste, maar niet alle micro- 

organismen 

Hoog niveau: doodt tuberkelbacillen, schimmels, lipide en 

niet-lipide virussen, vegetatieve bacteriën en 

de meeste sporen. (Het gedurende 5-10 

minuten uitkoken van instrumenten geeft 

een desinfectie van hoog niveau.) 

Middelhoog niveau: doodt sommige sporen, bijna alle vegetatieve 

bacteriën, schimmels, virussen en mycobac-

teriën. 

Laag niveau: 
	

doodt schimmels, lipide virussen en de 

meeste vegetatieve bacteriën, maar geen 

sporen, geen niet-lipide virussen en meestal 

ook geen tuberkelbacillen. 

N.B. De thermodesinfector (medische afwasmachine: 92°C, 10 

min.) bereikt doortemperatuurèn verdunning een hoog-niveau 

desinfectie. 
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in: 1. kritische instrumenten (kunnen weke delen ofbot binnen-
dringen); 2. semi-kritische instrumenten (geen perforatie van 
bot of weke delen), en 3. niet-kritische instrumenten (alleen 
contact met intacte huid).8  

De kritische instrumenten moeten voor hergebruik worden 
gesteriliseerd. (Om prikongevallen tijdens transport en reini-
ging te voorkomen, worden de gecontamineerde instrumenten 
eerst gedesinfecteerd.) Dezelfde aanbevelingwordt gedaan voor 
de semi-kritische instrumenten. De auteurs voegen daar echter 
aan toe: 'If, however, sterilization is not feasible because the ins-
trumentwill be damaged byheat, the instrument should receive, 
at a minimum, high-level disinfection'. Op zichzelf doet deze 
afzwakking van de eis tot sterilisatie enigszins tweeslachtig aan. 
Ten slotte kan, aldus het Amerikaanse rapport, bij de niet-kriti-
sche instrumenten worden volstaan met een desinfectieproce-
dure van een middelhoog niveau of zelfs laag niveau. 

In tabel I staat vermeld wanneer sterilisatie en desinfectie wor-
den verkregen. HIV is een lipide virus, waarvoor een desinfec-
tans van een laag niveau voldoende is. Voor het hepatitis-B-virus 
— een niet-lipide virus — is minstens een desinfectans van een 
middelhoog niveau vereist. 

Over het algemeen wordt geadviseerd om gewone stalen boren 
na eenmalig gebruik weg te gooien. Tungstenboren kunnen 
ongeveer viermaal worden gesteriliseerd en opnieuw worden 
gebruikt, diamantboren ongeveer zesmaal en endodontisch in-
strumentarium eveneens ongeveer zesmaal. 

Naar aanleiding van de gesimuleerde tandheelkundige behan-
deling van drie patiënten is in de Verenigde Staten de aanbeve-
ling gedaan om hand- en hoekstukken na iedere patiënten-
behandeling te steriliseren, ook al is nooit bewezen dat via deze 
weg HIV is overgebracht.' (In paragraaf 3 zal nog op dit onder-
werp worden teruggekomen.) Ookwerd in dit onderzoek gewe- 

Afb. 1. Een beschermbril komt ook bij het reinigen van instrumenten goed 

van pas (met toestemming overgenomen uit: P.R. Wood, Cross infection con-

trol in dentistry. Wolfe Publishing Ltd, London, 1992). 

zen op de mogelijke besmettingsbronnen in lucht- en water-
slangen. 

2.3 Afdrukken 

Wanneer er afdrukken verzonden worden naar het laboratori-
um, wordt enerzijds aanbevolen om deze, waar mogelijk, voor 
verzending goed met stromend water af te spoelen totdat er geen 
zichtbare contaminatie meer is (afb. 2). Eigenlijk alle afdrukma-
terialen kunnen daarna worden gedesinfecteerd met sterk ver-
dunde hypochloriet (± 0,05%), bijvoorbeeld gedurende vijf 
minuten. Ook prothesen en orthodontische apparatuur dienen 
te worden gereinigd en zo mogelijk gedesinfecteerd op middel-
hoog niveau alvorens naar het laboratorium te worden verzon-
den. Anderzijds wordt aanbevolen in het laboratorium 
behandelde werkstukken te reinigen en te desinfecteren alvo-
rens ze weer bij de patiënt in de mond te plaatsen.10  

2.4 Tandheelkundige unit en praktijkruimte 

Aangeraden wordt om iedere ochtend het water van de tand-
heelkundige unit gedurende ten minste drie minuten door te 
spoelen om daarmee de bacteriële vervuiling zo veel mogelijk te 
reduceren." Het gaat daarbij niet zo zeer om vermindering van 
het risico op overdracht, maar vooral om vermindering van 
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Afb. 2. Afdrukken dienen voorverzending naar het laboratorium goed te wor-

den afgespoeld met stromend water (met toestemming overgenomen uit: 

P.R. Wood, Cross infection control in dentistry. Wolfe Publishing Ltd, London, 

1992). 

opportunistische pathogenen die een gevaar kunnen opleveren 
voor patiënten met een verminderde weerstand. 

Het routinematig desinfecteren van vloeren, tafels en ander 
meubilair wordt voor de algemene praktijk niet noodzakelijk 
geacht; goede en regelmatige reiniging is hier voldoende.'2  Na 
tandheelkundige behandeling dienen de werkoppervlakken 
gedesinfecteerd te worden, aangezien HIV bij kamertempera-
tuur dagenlang aanwezig kan blijven op met lichaamsvloeistof-
fen gecontamineerde oppervlakken." Dat op die wijze 
besmetting met HIV kan optreden, is echter nooit aangetoond. 

Er zijn geen uniforme richtlijnen voor de te gebruiken desin-
fectantia. Op alcohol gebaseerde desinfectantia worden in de 
Verenigde Staten ontraden, aangezien het niet zeker zou zijn dat 
het HIV hiermee wordt vernietigd. In Europa wordt alcohol 
70% vrijwel als enige mogelijkheid gezien om frequent, snel én 
doelmatig in (poli)klinische situaties te desinfecteren. 

Aangezien HIV-positieve patiënten vaak andere, in potentie 
pathogene micro-organismen bij zich dragen — bijvoorbeeld 
tuberkelbacillen — wordt wel geadviseerd de praktijkruimte ten 
minste driemaal per dag te ventileren." 

3 Discussie en aanbevelingen 

De kans op overdracht van HIV- infectie in de tandheelkundige 
praktijk is uiterst gering, in tegenstelling tot overdracht van 
hepatitis-B-infectie. Eén en ander leidt tot een aantal aanbeve- 

Tabel II. Richtlijnen voor hygiëne in de tandheelkundige praktijk. 

1. Was de handen voor en na iedere intra-orale (be)handeling. 

2. Draag handschoenen, mond- en neusmasker en beschermbril 

bij iedere mogelijk bloedige ingreep en bijvoorkeurook bij iede-

re andere intra-orale (be)handeling. 

3. Steriliseer alle instrumenten die met bloed in aanraking kunnen 

zijn geweest ('kritische' instrumenten). Voorkom prikongeval-

len doordesinfectievóór reiniging, transporten verpakking 

voor sterilisatie. 

4. Desinfecteer alle andere instrumenten die in de mond zijn 

gebruikt. 

5. Reinig de directe behandelingsomgeving tussen iedere patiënt, 

desinfecteer- met alcohol - knoppen, handgrepen en andere 

door handcontact gecontamineerde voorwerpen en oppervlak-

ken. 

6. Zorg voor passende afvoer van anatomisch afval en van ̀ aan-

zienlijke hoeveelheden' bloed, alsmede van scherpe voorwer-

pen. Geef scherpe voorwerpen nooit mee met gewoon 

poliklinisch en huishoudelijk afval. 

7. ing aan op hepatitis-B-vaccinatie van alle medewerkers van 

het tandheelkundige behandelingsteam. 

8. Spoel de (koe )waterleidingen van de unit. 

lingen voor de tandheelkundige praktijkhygiëne, samengevat in 
tabel II. 

Een actuele discussie onder tandartsen betreft het al of niet 
noodzakelijk zijn van steriliseren van hoek- en handstukken. 
Wanneer sprake is geweest van bloedcontact zou het in beginsel 
onlogisch zijn om hiervoor andere normen te hanteren dan voor 
andere instrumenten die met bloed in aanraking zijn geweest. In 
intramurale situaties, met een centrale sterilisatie-afdeling, kan 
dat goed worden gerealiseerd. In poliklinische praktijken zijn er 
logistieke en economische problemen, die niet gemakkelijk zijn 
op te lossen. Bovendien, en dit is een belangrijk aspect, staat ter 
discussie of het met stoom steriliseren van met olie gesmeerd 
instrumentarium wel tot een correcte sterilisatie leidt. Een bete-
re oplossing (microbiologisch en technisch gezien) is, naar ana-
logie van de problematiek met endoscopen, het ontwerp van een 
speciale, voor turbines van hand-hoekstukken bestemde desin-
fectiemachine waarmee de apparatuur met draaiende rotor 
wordt gereinigd/gedesinfecteerd, inwendig en uitwendig. 
Hierdoor wordt zelfs de levensduur bevorderd. Hoewel reeds 
een dergelijk apparaat op de markt is, moet over één en ander 
nog consensus worden bereikt. 

Aan het dragen van handschoenen lijkende meeste tandartsen 
in Nederland langzamerhand gewend te zijn. Vermoedelijk gaat 
ook de patiënt er heden ten dage van uit of dringt er wellicht zelfs 
op aan dat een tandarts bij de behandeling handschoenen 
draagt. Vrijwel zeker hebben sommige patiënten ook lang 
bestaande contacten met hun eigen tandarts afgebroken vanwe-
ge het-niet-dragen van handschoenen, zonder dat expliciet te 
hebben durven zeggen. 

Een Amerikaanse auteur heeft het advies gegeven om iedere 
nieuwe patiënt in te lichten over de gevolgde praktijkhygiëne 
nog voordat hij daar eventueel zelf om vraagt.15  Daarbij kan ook 
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ongerustheid worden weggenomen die soms lijkt te ontstaan bij 
het zien van het dragen van handschoenen, mond- en neusmas-
ker en beschermbril. 

In de Verenigde Staten heeft de Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) richtlijnen voor een goede 
praktijkhygiëne gegeven. Tevens werd door de OSHA het belang 
benadrukt van training op het gebied van praktijkhygiëne voor 
alle medewerkers van het tandheelkundige team. In een steek-
proef onder 100 tandheelkundige praktijken in Maryland 
(Verenigde Staten) bleken deze richtlijnen door een ruime 
meerderheid te worden gevolgd.16 De eerlijkheid gebiedt te zeg-
gen dat in dit onderzoek de steekproef werd gehouden onder 
tandartsen die tevoren hadden toegezegd te zullen meewerken 
aan een eventuele inspectie. Verwacht mag worden dat, in 
navolging van de situatie in de Verenigde Staten, ook in 
Nederland nadere regelgeving en controle daarop zullen plaats-
vinden met betrekking tot de hygiëne in de tandheelkundige 
praktijk. Uit de antwoorden van de reeds genoemde, in 1988 
gehouden, enquête onder tandartsen in Amsterdam bleek dat 
ongeveer 30% van de praktijken voldoet aan de normen zoals 
deze in het uit 1986 daterende rapport van de Gezondheidsraad 
zijn verwoord.' 

Wanneer men zich aan de richtlijn houdt ieder chirurgisch of 
`kritisch' instrument dat met bloed in aanraking is geweest of 
kan zijn geweest voor gebruik te steriliseren, en instrumenten 
die dat niet zijn geweest op ten minste middelhoog niveau te des-
infecteren, is de kans op kruisinfectie in de tandheelkundige 
praktijk, met inbegrip van het hepatitis-B-virus en HIV, vrijwel 
nihil. Thermische desinfectie (medische afwasmachine, i.e. 
thermodesinfector) geniet altijd de voorkeur boven chemische. 
Instrumenten kunnen ook in een desinfectans, al of niet ultra-
soon, op basis van perboraat (bijv. Sekusept-poederR) voldoen-
de antiviraal en antibacterieel worden gedesinfecteerd. 

Alleen voor `extra' bescherming van de leden van het tand-
heelkundig behandelingsteam bij hepatitis-B-virus en HIV-
positieve patiënten kunnen enkele eenvoudige aanvullende 
maatregelen worden getroffen.' Het betreft onder andere het 
dragen van dubbele handschoenen, het gebruik van cofferdam 
bij caviteitspreparaties en het laten plaatsvinden van de behan-
deling op een voor de tandarts rustig moment van de dag. 
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Summary 

HIV AND DENTISTRY. PART 5. INFECTION CONTROL IN THE DENTAL OFFICE 

Key words: Infection control - HIV 

When complying a good standard hygiene protocol in the dental office the risk of cross-infection of whatever type of micro-

organism, including the hepatitis-B-virus and HIV, is almost eliminated. 
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