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1 Inleiding 

Al meer dan 30 jaar geleden werd gemeld dat het aantal bacte-
riën in het spray- en koelwater van tandheelkundige units 
hoog is. Het is in feite vaak tientallen tot duizenden malen 
groter dan dat van het leidingwater waarmee de unit wordt 
gevoed. 

Inmiddels is de bezorgdheid voor beroepsrisico's, praktijk-
hygiëne en aansprakelijkheid, alleen al gezien wettelijke en 
ARBO-maatregelen, toegenomen. Ook de zorg voor tandheel-
kundige behandeling van patiënten met verminderde weer-
stand is toegenomen. Zouden deze patiënten misschien nade-
len van het unitwater ondervinden ? 

Afgezien van een enkele casuïstische mededeling zijn er 
geen definieerbare gezondheidsklachten of klinische gevolgen 
bekend van contact met het unitwater. Maar ziekte tengevolge 
van bacteriegroei in (warm)waterleidingnetten van bijvoor-
beeld ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, hotels, gevange-
nissen, openbare zwembaden, whirlpools, etc., worden regel-
matig gemeld. Daarbij spelen infecties met Pseudomonas, 
Legionella, Mycobacterium of Cryptosporidium species een 
overheersende rol. 

2 Biofilm-vorming 

Aan ieder vast oppervlak in een waterige omgeving adsorbe-
ren macromoleculen, laag-moleculaire verbindingen, en ver-
volgens microdeeltjes en micro-organismen. Na enige tijd is 
een stevig hechtend laagje ontstaan waarin ook vermenigvul-
diging van micro-organismen plaatsvindt. Vele micro-orga-
nismen stabiliseren zich aan zo'n oppervlak door middel van 
extracellulaire aanhangels, slijm en matrixvorming. Vergele-
ken met vrij in de vloeistof zwevende (= planktonische) 
microben hebben de in biofilms gehechte (= sessiele) micro-
ben de voordelen van retentie in een coöperatieve biofilm, 
waar voedingsstoffen in hogere concentratie aanwezig zijn en 
nadelige fysische en chemische (antimicrobiële) invloeden 
minder goed kunnen doordringen. 

Een grote oppervlakte/inhoud verhouding van een water-
systeem alsmede stagnerende of langzaam stromende vloeistof 
bevorderen biofilm-vorming. In leidingsystemen met een 
nauw lumen en een trage doorstroming, in het bijzonder 
indien de vloeistof lange tijd vrijwel stilstaat, ontwikkelt zich 
een biofilm waarvan, tijdens de perioden van min of meer 
actieve stroming, grote aantallen micro-organismen losraken 
en meegevoerd worden door het stromende medium. Dit kun-
nen zelfs macroscopisch zichtbare vlokken, slijm, of `alg' zijn. 

3 Biofilms in het ziekenhuis 

De meeste biofilmbacteriën zijn niet of hooguit zwak patho-
geen. Infecties van patiënten (in het bijzonder indien al spra-
ke is van verminderde weerstand) door in biofilms groeiende 
waterbewonende Pseudomonas-, Legionella-, of Mycobacteri-
umsoorten kunnen echter ernstig zijn. Zowel in uitgebreide 
(water) leidingsystemen, zoals voor airconditioning en bij-
voorbeeld demi-water, als in kleine van het drinkwaternet ge-
isoleerde leidingen en reservoirs kunnen zich grote aantallen 
bacteriën ontwikkeld hebben. Dit geldt ook voor voorheen 
steriele vloeistoffen en soms zelfs voor schoonmaakmiddelen 
en `desinfectantia'. Patiënten en ook stafleden kunnen met 
deze bacteriën gekoloniseerd worden, en soms geïnfecteerd 
raken. De gevolgen van gecontamineerd water in ziekenhui-
zen zijn, uiteraard vooral bij zich epidemisch manifesterende 
infecties, duidelijk geworden. 

4 Biofilms in de tandheelkundige unit 

Het leidingensysteem van de tandheelkundige unit is een 
ideale broedplaats voor micro-organismen. De (zeer) weinige 
bacteriën in het aanvoerende drinkwater zien kans, vroeg of 
laat, zich te hechten aan de (plastic) binnenoppervlakken van 
de nauwe slangen die leiden naar de diverse instrumenten. 
Hoe nauwer de toevoerslang en hoe minder het debiet van het 
er af en toe doorstromende water, hoe groter de bacterie-aan-
tallen die aan de wanden gehecht zijn en, bij stroming, in het 
lumen terechtkomen. Vooral bacteriën, soms schimmels, die 
kunnen bestaan van zeer verdunde voedingsstoffen, treft men 
aan. Orale micro-organismen die eventueel kunnen worden 
geaspireerd in het systeem overleven daar meestal niet lang. 
Zij worden bovendien gemakkelijk weer uitgespoeld. 

Als gevolg van de vanuit de biofilm meegesleepte flora 
bevat het koel- en spraywater grote aantallen bacteriën die 
niet alleen in de mond van de patiënt, maar ook in de nevel en 
het aërosol (dat wordt ingeademd door team en patiënt) 
terechtkomen. Dat hiervan nauwelijks gevolgen voor de 
gezondheid bekend zijn, heeft minstens twee verklaringen. 
Enerzijds, gezien de frequentie van het gebruik van tandheel-
kundig koel- en spraywater, wijst dit op de kennelijk uiterst 
geringe pathogeniteit van de in spray en nevel aanwezige 
micro-organismen. Anderzijds reflecteert dit wellicht ons 
onvermogen om een causaal verband te leggen tussen een 
waargenomen infectie en een dagen, weken of maanden 
daarvoor verrichte tandheelkundige behandeling. 

Een veel geciteerde casus vermeldt dat bij twee patiënten 
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Tabel I. Interim-advies ADA. 

Koelwaterleidingen dienen aan het begin van de dag enkele minu-
ten lang te worden doorgespoeld (instrumenten niet aangesloten). 
Dit om de tijdens de stilstand-periode in het lumen geaccumuleer-

de bacteriën weg te spoelen. 

Na gebruik bij de patiënt spoele men leidingen met nog aangekop-
pelde gebruikte instrumenten 20 tot 30 seconden dóór. Daarbij 
indien mogelijk aërosolvorming minimaliseren. (Deze procedure 
dient om eventueel geaspireerde patiëntenflora uit te spoelen). 

De eventuele aanwijzingen van de unit-fabrikant ter onderhoud 
en/of desinfectie van de leidingen dienen daadwerkelijk opge-

volgd te worden. 

Commerciële systemen voor verbetering of desinfectie van het 
water kunnen worden overwogen. (Maar tandartsen worden 
gewaarschuwd voor het feit dat onderzoek naar de veiligheid en de 
effectiviteit van de huidige opties beperkt is). 

Voor (bot)chirurgie dient men steriel water of steriel fysiologisch 

zout te gebruiken. 
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die een amalgaamvulling kregen, zich een zwelling en infectie 
ontwikkelde in het gebied waar de matrixband had gezeten. 
De uit de laesie geïsoleerde Pseudomonas aeruginosa-stam 
behoorde tot hetzelfde type als in het koelwater van de unit 
werd aangetroffen. Diverse onderzoeken tonen aan dat Legio-
nella soorten de leidingen kunnen koloniseren en dat tand-
artsen en assistenten vaker serologisch aantoonbare Legionel-
la-antistoffen hebben dan controlegroepen. Hoewel een hoge 
seroprevalentie voor Legionella-antistoffen niet gecorreleerd 
lijkt met klinisch manifeste infecties of met hogere ziekte-inci-
denties, wijst het wel op een frequenter contact met (kleine 
aantallen) Legionellae. 

Blootstelling aan potentieel pathogene micro-organismen 
is niet hetzelfde als infectie of ziekte. Maar uit hqt perspectief 
van infectie-preventie moet zo een blootstelling worden ver-
meden of verminderd. Dit principe staat aan de basis van pro-
fessionele besluitvorming op dit gebied. 

5 Interim-advies ADA 

Al in 1978 heeft de American Dental Association (ADA) aange-
geven dat dóórspoelen van de leidingen met desinfectantia bio-
film-vorming zou kunnen voorkomen. Dit blijkt echter, afhan-
kelijk van het type unit, ondoenlijk of onmogelijk in de algeme-
ne praktijk te realiseren. Effectieve, praktische, veilige en tech-
nisch efficiënte oplossingen voor het biofilm-probleem zijn er 
nog nauwelijks, maar oplossingen hiervoor worden door een 
panel van experts, bijeen sinds augustus 1995, nagegaan. 

Inmiddels heeft het panel een intentieverklaring geformu-
leerd waarin de wetenschap, industrie en tandartsen worden 
opgeroepen om voor het jaar 2000 tot oplossingen voor het 
probleem te komen. Er wordt gestreefd naar minder dan 200 
bacteriën per ml spray- en koelwater, alsmede naar invoering 
van simpele methoden ter controle daarvan. Het panel en de 
ADA realiseren zich dat daarvoor een actieve, aanmerkelijke 
inspanning, onderzoek en ontwikkelingswerk vereist zijn. De 
professie wordt voorlopig een interim-advies gepresenteerd 
(tabel I).  

6 Nederlandse situatie 

Adviezen zoals nu door de ADA opgesteld, werden ook in 
Nederland al veel eerder gegeven en, in 1986, gepubliceerd 
(Ned Tijdschr Tandheelkd 1986; 93: 209-16). De `Richtlijn 
Tandheelkunde' (1995) van de Werkgroep Infectie Preventie, 
gefiatteerd door de Gezondheidsraad en de Inspectie, maakt 
gewag van enkele knelpunten in de tandheelkundige praktijk-
hygiëne waarvoor nog een goede oplossing wordt gezocht. 
Een van die knelpunten is de bacteriologische kwaliteit van 
het unitwater. Volgens de Werkgroep zou het unitwater van 
drinkwaterkwaliteit moeten zijn. Aleer dit mogelijk wordt, is 
ook hier weer het dringende advies gegeven om door te spoe-
len ('s morgens twee minuten, tussen de patiënten 20 secon-
den). De Richtlijn spreekt van `moet'. 
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