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Oorspronkelijke bijdragen 

Kwaliteit van het sterilisatieproces in 
de tandartspraktijk 
Samenvatting. Onder een groep van 249 Nederlandse tandartsen is een onderzoek uitgevoerd 
naar het gebruik van verschillende typen sterilisatoren, het functioneren van de sterilisatie-appa-
ratuur en de kwaliteitsbewaking van het sterilisatieproces. Het overgrote deel van de Neder-
landse tandartsen (99%) is in het bezit van een sterilisator. Op basis van een test met een biolo-
gische indicator bleek 7,3% van de sterilisatoren niet goed te functioneren. Ruim 76% van de ste-
rilisatoren wordt niet of slechts incidenteel onderhouden. Apparatuur die niet gecontroleerd 
wordt, geeft significant vaker storing. Geconcludeerd wordt dat, alhoewel ruim 92% van de ste-
rilisatoren in de Nederlandse tandartspraktijken goed functioneert, er op het gebied van de kwa-
liteitsbewaking van het sterilisatieproces nog verbetering mogelijk en wenselijk is. Naast een 
jaarlijkse onderhoudsbeurt is een regelmatige controle, bijvoorbeeld met biologische indicato-
ren, in combinatie met fysische en/of chemische indicatoren, een van de methoden waarmee dit 
kan worden bereikt. 

GRAAFF DE J, EIJKMAN MAJ. Kwaliteit van het sterilisatieproces in de tandartspraktijk. Ned Tijd-
schr Tandheelkd 1997; 104: 342-5. 

1 Inleiding 

In de laatste twintig jaar hebben mede onder invloed van onze 
toegenomen inzichten in de wijze van overdracht van besmet-
telijke ziekten als AIDS, hepatitis en herpes, enorme verande-
ringen plaatsgevonden in de hygiëne en de infectiepreventie in 
de tandartspraktijk. Het belang van een goede hygiëne in de 
tandartspraktijk wordt door niemand betwist. Maar welke 
maatregelen nu precies moeten worden genomen in het kader 
van de infectiepreventie is nog onderwerp van discussie. Met 
het in 1995 verschenen Advies Richtlijn Tandheelkunde van 
de Werkgroep Infectiepreventie (WIP/t) is gepoogd hiervoor 
eenduidige richtlijnen op te stellen.' 

Door invoering van de Kwaliteitswet Zorginstellingen 
(KWZ), de Wet op de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg (BIG), de Wet geneeskundige behandelingsover-
eenkomst (WGBO) en de nieuwe ARBO-wet, krijgt de kwali-
teit van de zorgverlening een prominente plaats binnen de 
gezondheidszorg. Bovendien blijkt uit onderzoek dat regelma-
tige tandartsbezoekers praktijkhygiëne als een zeer belangrijke 
factor van zorgverlening ervaren.' 

In dit nieuwe zorgconcept vormt infectiepreventie een 
belangrijk onderdeel waarbinnen sterilisatie van het instru-
mentarium van groot belang is. Een regelmatige controle van 
het sterilisatieproces is dan ook op zijn plaats. 

Ten aanzien van de aanwezigheid, het gebruik en de wer-
king van de sterilisatieapparatuur binnen de Nederlandse tand-
artspraktijken is weinig bekend. Daarom werd een onder-
zoek opgezet met een tweeledig doel: het verkrijgen van 
inzicht in de aanwezigheid en het gebruik van verschillende 
typen sterilisatoren (autoclaven, hete-luchtsterilisatoren, che-
mische autoclaven, of andere apparatuur), en daarnaast ook 
het verkrijgen van inzicht in de huidige kwaliteitsbewaking en 
de werking van het sterilisatieproces. 

2 Materiaal en methode 

Steekproefgrootte. Het onderzoek werd verricht onder steek-
proef van 450 tandartsen uit het Nederlandse tandartsenbe-
stand. Elk geselecteerd praktijkadres mocht slechts éénmaal 

voorkomen. Aan deze groep tandartsen werd in mei 1996 een 
brief gestuurd. Hierin werden de bedoelingen van het onder- 
zoek uiteengezet. Daarnaast kregen de tandartsen een enquê- 
teformulier, een biologische indicatortest en een portvrije 
retourenvelop. Twaalf brieven bleken onbestelbaar. De over- 
gebleven 438 noemen we het netto aantal uitgezonden brie- 
ven. Drie maanden later werd een aansporing verstuurd aan 
die tandartsen van wie nog geen reactie was ontvangen. 
Tevens is een telefonische enquête gehouden onder 20 van de 
tandartsen die niet op de enquête reageerden. De vragen van 
de telefonische enquête komen overeen met de vragen uit het 
enquêteformulier. Het onderzoek duurde in totaal zes maan-
den. Aan het onderzoek waren voor de tandarts geen kosten 
verbonden. 

Het enquêteformulier werd voor uitzending getest onder 9 
tandartsen. De aanbevelingen uit deze pilotstudy zijn gebruikt 
om de vragen aan te passen. De volgende 5 categorieën vragen 
werden onderscheiden: 
- Praktijkopbouw: vragen over het aantal uren dat besteed 

wordt aan de beroepsuitoefening en de aard (groeps- of 
zelfstandige) van de praktijk. 

- Sterilisatorgebruik: vragen over de gebruikte sterilisator. 
- Sterilisatoronderhoud 
- Sterilisatorcontrole: vragen over de aard en de frequentie 

van deze controle. 
- Instrumentensterilisatie. Hierbij wordt gevraagd of er 

instrumenten zijn die niet gesteriliseerd worden, en zo ja 
welke en waarom. 

De enquêteformulieren zijn per vraag verwerkt. Als respons 
werd aangemerkt: een retour gestuurd enquêteformulier 
samen met een gebruikte biologische test. 

Biologische indicator. De gebruikte biologische indicator 
bestond uit een strip filtreerpapier, geïmpregneerd met bacte- 
riesporen. Deze bacteriesporen zijn tegen hitte resistenter dan 
vegetatieve bacteriën en virussen. Nadat deze sporen zijn 
onderworpen aan het sterilisatieproces in de te testen sterilisa- 
tor, werd deze strip in het laboratorium van Orale Microbio-
logie ACTA onderzocht op de aanwezigheid van nog levende 
sporen door middel van incubatie en onderzoek op groei. 

Voor de controle van autoclaven en chemische dampsteri-
lisatoren (chemische autoclaven) werd gebruikgemaakt van 
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Tabel 11. Overzicht van het type indicator dat door 109 (van de 245) 

respondenten gebruikt wordt. 

Indicatorgebruik 
Type indicator Aantal (%) 

Chemisch 71 (65,1%) 

Biologisch 23 (21,1%) 

Printer voor 
registratie 
temperatuur 
en druk 17 (15,6%) 

Frequentie van het gebruik 

1 keer per week tot 1 keer per maand 

1 keer per maand tot 1 keer per jaar 

De Graaff en Eijkman: Sterilisatieproces 

Tabel 1. Overzicht van het type sterilisator, het onderhoud en de gemiddelde leeftijd van de sterilisatoren, het gebruik van indicatoren, en het 

aantal niet goed functionerende sterilisatieprocessen (positieve tests) in de eerste ronde. 

Sterilisatiegebruik 

Type sterilisator 	Aantal (%) 

Onderhoud 	 Gebruik van indicatoren 

Contract Incidenteel Geen/niet Biologische Chemische Fysische Geen 	Gem. 	Aantal positieve 

ingevuld leeftijd 	tests in 1 e ronde 

Stoomautoclaaf 227 (91,1%) 57 	49 121 23 70 22 121 8 18 (7,3%) 

Hete lucht 12 ( 4,8%) 0 	1 11 0 1 2 9 18 0 (0%) 

Chemische autoclaaf 6 ( 2,4%) 0 	2 4 0 0 0 6 16 0 (0%) 

Overig 4 ( 1,6%) niet verder onderzocht 

sporen van de vochtige hitte resistente Bacillus stearothermo-
philus. Voor het testen van hete-luchtsterilisatoren werden spo-
ren gebruikt van de tegen droge hitte resistente Bacillus subtilis. 

De biologische indicatortest van dit onderzoek bestond uit 
twee biologische indicatoren (een teststrip en een controles-
trip), type: AMSCO SPORDI® (Medical Products Division, Erie, 
PA, USA). Dit type bevat zowel sporen van B. subtilis als van B. 
stearothermophilus. De sporenstrips voldoen aan de Amerikaan-
se richtlijnen voor biologische indicatoren' Het uitvoeren van 
de test bestond uit het mee-steriliseren van de teststrip. De con-
trolestrip werd toegevoegd als controle op de levensvatbaarheid 
van het testorganisme en wordt niet meegesteriliseerd. 

Als negatief testresultaat werd aangemerkt: de teststrip ver-
toont geen groei, gecombineerd met groei van de controle-
strip. Dit betekent dat de sporen in de teststrip het sterilisatie-
proces niet hebben overleefd en dat het sterilisatieproces goed 
is verlopen. Als positief testresultaat werd aangemerkt: de test-
strip vertoont groei, evenals de controlestrip. Dit betekent dat 
de sporen in de teststrip het sterilisatieproces hebben over-
leefd en dat het sterilisatieproces daarom niet goed is verlo-
pen. Indien de controlestrip geen groei vertoont, kan geen uit-
spraak worden gedaan over het testresultaat (foutieve test). 

In het geval van een negatief testresultaat, is dit per brief 
medegedeeld. Bij zowel positieve als foutieve testresultaten 
werd de tandarts binnen 24 uur na constatering telefonisch 
benaderd, waarbij door middel van vragen en aanwijzingen 
geprobeerd werd de mogelijke oorzaak te identificeren. Daar-
na werd een nieuwe biologische indicatortest aangeboden. 
Indien de mogelijke oorzaak niet geïdentificeerd kon worden, 
of als het testresultaat tot tweemaal toe positief was, werd aan-
geraden een servicemonteur in te schakelen. Dan werd daarna 
een nieuwe biologische indicatortest aangeboden. 

Statistiek. De statistische analyse werd uitgevoerd met 
behulp van de Fischer's Exact test. 

3 Resultaten 

Enquête. In totaal stuurden 249 (56,8%) respondenten een 
biologische indicatortest en een enquêteformulier retour. 

Van de respondenten werkt 72,2% voltijds, 18,8% werkt in 
deeltijd en 9,0% geeft op deze vraag geen antwoord. Het 
grootste deel (42,4%) werkt in een zelfstandige praktijk, 
27,3% werkt in een groepspraktijk. Het non-respondenten-
onderzoek (n=20) laat zien dat 10 tandartsen geen interesse 
hadden voor het onderzoek. De overige 10 bezaten een stoom-
sterilisator, die gemiddeld tweemaal per dag gebruikt wordt. 
Vijf non-respondenten controleren de sterilisator op zijn wer-
king met behulp van chemische indicatoren. Verder gaven de 
10 aan, dat er geen instrumenten zijn die niet gesteriliseerd 
worden. 

Bijna elke respondent gebruikt een sterilisator (99%). 
Slechts een zeer kleine minderheid (1%) gebruikt geen sterili-
sator, maar uitsluitend een thermische desinfector; 91,1% 
heeft een (stoom-) autoclaaf (tab. I). Voor de verdere verwer-
king is uitgegaan van de 245 sterilisatorgebruikers. De gemid-
delde leeftijd van de sterilisatoren uit dit onderzoek was 8 jaar, 
de oudste sterilisator dateerde uit 1965, de jongste uit 1996. 
Meer dan de helft (55,5%) van de sterilisatoren wordt 2 keer 
per dag gebruikt. 

Wat betreft het onderhoud van de sterilisator blijken er 
grote verschillen te bestaan: 23,3 % van de tandartsen heeft 
een onderhoudscontract, waarbij op regelmatige basis preven-
tief onderhoud aan de sterilisator wordt uitgevoerd. Een bijna 
even grote groep (21,2%) geeft aan alleen incidenteel onder-
houd uit te voeren. Veruit de grootste groep respondenten 
(54,7%) voert alleen onderhoud uit bij storing (tab. I). 

Van de respondenten maakt 55,5% geen gebruik van indi-
catoren, 44,5% gebruikt deze wel (tab. II). Onder indicatoren 
vallen volgens de definitie van het enquêteformulier chemi-
sche indicatoren, biologische indicatoren, een printer voor de 
registratie van temperatuur en druk of `anders'. 

De meerderheid (58,8%) heeft instrumenten die niet geste-
riliseerd worden. In overgrote meerderheid zijn dit de hand-
en hoekstukken (63,9%), een kleiner aantal (11,8%), geeft 
hier aan kunststof instrumentarium niet te steriliseren. De 
redenen om de hand- en hoekstukken niet te steriliseren zijn: 
overmatige slijtage, twijfels omtrent het nut van het sterilise-
ren, en 6-  het bezit van onvoldoende aantallen van deze 
instrumenten. 

Tabel Ill. Resulta4: ,,  van de biologische indicator test bij drie ach-

tereenvolgende tests. 

Testronde 	Aantal negatieve test (%) 	Aantal positieve tests (%) 

Eerste 

Tweede 

Derde 

227 

7 

2 

18 (7,3%) 

5 (41,7%) 

1 (33,3%) 
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Tabel IV. Relatie tussen onderhoud en kwaliteit van het sterilisa-

tieproces. 

Onderhoud 

Contractbasis 

Incidenteel 

Geen 

Negatieve test 	Positieve test 

	

57 	 0 * 

	

49 	 3 ( 5,8%) ** 

	

121 	 15 (11,0%) 

* significant verschil t.o.v. "geen onderhoud" (p<_ 0,01). 
** geen significant verschil t.o.v. 'geen onderhoud' (p = 0,4), noch 

t.o.v. 'op contract-basis' (p = 0,1). 

Tabel V. Relatie tussen ouderdom van de sterilisator en kwaliteit 

van het sterilisatieproces. 

Leeftijd sterilisator Negatieve test Positieve test 

<_ 	8 jaar 109 6 (5,2%) 

> 	8 jaar 95 10 (9,5%) 

Niet ingevuld 23 2 (8%) 

Er werd geen significant verschil gevonden tussen leeftijd en het 
resultaat van de test (p = 0,3). 

De Graaff en Eijkman: Sterilisatieproces 

Biologische indicatortest. In totaal zijn er drie testronden 
geweest. Tot de eerste ronde worden die testen gerekend, die 
door de respondenten zijn ingestuurd als reactie op de aange-
boden brief of op de herinnering. De tweede ronde bestaat uit 
inzenders die in de eerste ronde een positief testresultaat had-
den, de derde ronde bestaat uit inzenders die in de tweede 
ronde een positieve test hadden (tab. III). Hieruit blijkt dat in 
de eerste ronde 7,3% van de sterilisatoren niet goed functio-
neerde. Van de 18 respondenten die in de eerste ronde een 
positief testresultaat hadden, gebruikten er 4 op regelmatige 
basis (iedere cyclus, 1 keer per dag, 1 keer per week en 1 keer 
per maand) chemische indicatoren, en 1 maakte incidenteel (1 
keer per jaar) gebruik van biologische indicatoren. Het totaal 
aantal tests in de tweede ronde is lager dan het aantal positie-
ve tests in de eerste ronde (12 versus 18). Dit komt omdat niet 
alle respondenten die in de eerste test ronde een positief 
testresultaat hadden, wensten mee te werken aan een tweede 
testronde. Ditzelfde geldt voor de derde testronde. 

Tabel IV geeft de relatie weer tussen het onderhoud van de 
sterilisator en de kwaliteit van het sterilisatieproces. Analyse 
van de getallen geeft aan dat er een statistisch significant ver-
schil bestaat in kwaliteit van sterilisatie tussen onderhoud op 
contractbasis en geen onderhoud (p <_ 0,01). Incidenteel 
onderhoud onderscheidt zich niet van geen onderhoud wat 
betreft de kwaliteit van het sterilisatieproces (p = 0,4). 

Tabel V geeft de relatie tussen de ouderdom van de sterili-
sator en het percentage storingen. De gegevens wijzen uit dat 
de leeftijd van de sterilisator op zich niet van invloed is op de 
kwaliteit van het sterilisatieproces. 

4 Discussie 

Dit onderzoek werd uitgevoerd tegen de achtergrond van 
nieuwe wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg en 
omdat praktijkhygiëne door regelmatige bezoekers van tand-
artsen als het belangrijkste kwaliteitscriterium wordt ervaren.' 
Het onderzoek werd uitgevoerd onder 438 Nederlandse tand-
artsen. Gezien de bevredigende respons op deze enquête 
(N=249; 56,8%) mag worden geconcludeerd dat het onder-
werp van infectiepreventie ook bij de Nederlandse tandartsen 
in de belangstelling staat. 

Een kanttekening is hierbij op z'n plaats. De vraag kan 
gesteld worden of de respondenten de hygiëne in de tandarts-
praktijk belangrijker vinden dan de non-respondenten. De 
geënquêteerden waren per slot van rekening vrij om al dan 
niet te reageren, derhalve is er geen sprake van een random 
steekproef. Dit zou kunnen betekenen dat de resultaten van 
dit onderzoek een geflatteerd beeld geven. 

De stoomsterilisator of autoclaaf wordt door 91,1% van de 
ondervraagden gebruikt en is daarmee verreweg de meest 
gebruikte sterilisator; 1% heeft geen sterilisator en maakt uit-
sluitend gebruik van een thermodesinfector. 

Biologische indicatoren zijn ontworpen om de effectiviteit  

van sterilisatoren te testen, door de aan- of afwezigheid te 
bevestigen van levende micro-organismen na afloop van een 
sterilisatieproces. Bij een dergelijke test wordt rekening 
gehouden met alle sterilisatieparameters, zoals temperatuur, 
druk, aan- of afwezigheid van stoom, beladingsgraad en steri-
lisatietijd. Dat is ook de reden dat in dit onderzoek gekozen is 
voor een biologische indicator — in dit geval een sporen-strip 
— in plaats van een chemische indicator of van fysische metin-
gen, waarmee slechts onderdelen van het sterilisatieproces zijn 
te testen. Uit het hier beschreven onderzoek naar het functio-
neren van het sterilisatieproces blijkt dat bij 7,3% het sterilisa-
tieproces niet goed is verlopen. Dat betekent dat mogelijker-
wijs in 7,3% van de gevallen pathogene micro-organismen het 
sterilisatieproces hebben overleefd en dat transmissie van deze 
pathogenen van de ene naar de andere patiënt in deze gevallen 
niet kan worden uitgesloten. 

Vergeleken met soortgelijk onderzoek, uitgevoerd in ande-
re landen, is dit percentage overigens niet hoog. In de Ver-
enigde Staten van Amerika werden percentages gemeten van 
15-51% in tandartspraktijken." In een Noors onderzoek onder 
kaakchirurgen vond men een faal-percentage van 23% onder 
de geteste stoom autoclaven,' en in Denemarken werd 7,3% 
gevonden.' 

Het blijkt dat bij tandartsen die participeren in een sterili-
satie-bewakingsprogramma, waarin de sterilisator op regel-
matige basis wordt gecontroleerd met biologische indicatoren 
en de tandarts hierover wordt gerapporteerd, een aanzienlijke 
reductie te zien is van het percentage falende sterilisaties: in 
een onderzoek over een periode van 16 jaar in dergelijke prak-
tijken werd een afname van falende sterilisatieprocessen waar-
genomen van 8,5% in de eerste jaren tot aan 1,3% in 1994.' 
Soortgelijke resultaten zijn ook door anderen gevonden.$ 

In ons onderzoek werd met de tandartsen met een niet 
goed functionerend sterilisatieproces telefonisch een analyse 
gemaakt van mogelijke oorzaken van het niet goed functione-
ren: in 5 gevallen was sprake van een verkeerde instelling van 
de sterilisator (tijd of temperatuur) en in 1 geval was de steri-
lisator te vol geladen. Zes tandartsen haalden, naar aanleiding 
van de foutieve sterilisatie, er een onderhoudsmonteur bij, en 
3 tandartsen, die over sterk verouderde apparatuur beschik-
ten, besloten tot vervanging van de sterilisator. Deze resulta-
ten suggereren dat door het bewaken van het sterilisatieproces 
— dat is het registreren en melden van onvolledige sterilisatie — 
in een groot aantal gevallen (9 van de 15, tab. III) alsnog, door 
eenvoudige ingrepen, een goede sterilisatie kan worden ver-
kregen. 

Andere onderzoekers hebben geconstateerd dat het niet 
goed functioneren van het sterilisatieproces voor een belang-
rijk deel te wijten is aan foutief menselijk handelen en aan 
ondeugdelijk onderhoud." De indruk bestaat dat men zich er 
niet van bewust is hoe gemakkelijk er fouten worden gemaakt 
als het gaat om het steriliseren van instrumentarium. Die fou-
ten betreffen vooral factoren als sterilisatietijd, temperatuur, 
verpakking van het instrumentarium, belading en schoon- 
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houden van de sterilisator. Deze factoren zijn door een regel-
matige controle van het sterilisatieproces met behulp van 
indicatoren vrij eenvoudig te bewaken. In andere landen zijn 
voor dit doel diverse commerciële en door universiteiten geï-
nitiëerde bewakingsprogramma's gestart met het doel de 
tandarts bij deze problematiek te ondersteunen."" 

De bewaking van het sterilisatieproces kan natuurlijk niet 
het routinematige preventieve onderhoud van de sterilisatie-
apparatuur vervangen. Slechts 23,3% van de ondervraagden 
liet de sterilisator op regelmatige basis onderhouden. Volgens 
de richtlijnen van de meeste sterilisator-fabrikanten is een 
jaarlijkse onderhoudsbeurt van de sterilisator een minimum 
vereiste. Het hier beschreven onderzoek toont aan dat regel-
matig onderhoud op contractbasis een statistisch significante 
relatie heeft met het percentage storingen in het sterilisatie-
proces (p <_ 0,01, tab. IV). De gegevens wijzen uit dat inciden-
teel onderhoud nauwelijks beter is dan geen onderhoud. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat onder de 
onderzochte tandartspraktijken ruim 92% van de sterilisato-
ren goed functioneerde. Desondanks kan worden vastgesteld 
dat er op het gebied van de kwaliteitsbewaking van sterilisato-
ren nog wel wat verbeterd kan worden. De resultaten tonen de 
noodzaak aan van een bewaking van het sterilisatieproces. 
Naast een jaarlijkse onderhoudsbeurt is een regelmatige con-
trole, bijvoorbeeld met biologische indicatoren in combinatie 
met fysische en/of chemische indicatoren, zoals omschreven 
in de norm NEN-EN 866," een van de methoden waarmee dit 
bereikt kan worden. Gezien de strenge wetgeving op het 
gebied van zorgverlening (de KWZ, BIG, WGBO en de nieuwe 
ARBO-wet) en de mondige patiënt die praktijkhygiëne als een 
belangrijk kwaliteitscriterium ervaart,' lijken de hier voorge-
stelde maatregelen een absolute noodzaak. 

Literatuur 

1 Advies Richtlijn Tandheelkunde van de Werkgroep Infectiepreventie. 
NT 1995; 50: 638-47. 

2 Goedhard H, Eijkman MAJ, Horst G ter. Quality of dental care: the 
view of the regular attenders. Community Dent Oral Epidemiol 1996; 
24: 28-31. 

3 The United States Pharmacopeia 23. The National Formulary 18. 
Rockville: United States Pharmacopeial Convention Inc., 1996. 

4 Miller ChH. Educational and research aspects of a school-based steri-
lization monitoring service. Compendium 1994; 15: 1460-4. 

5 Skaug N. Proper monitoring of sterilization procedures used in oral 
surgery. Int J Oral Surg 1983; 12: 153-8. 

6 Scheutz F, Reinholdt J. Outcome of sterilization by steam autoclaves 
in Danish dental offices. Scand J Dent Res 1988; 96: 167-70. 

7 Molinari JA, Gleason MJ, Merchant VA. Sixteen years of experience 
with sterilization monitoring. Compendium 1994; 15: 1422-32. 

8 Hastreiter RJ, Molinari JA, Falken MC, Roesch MH, Gleason MJ, Mer-
chant VA. Effectiveness of dental office instrument sterilization proce-
dures. J Am Dent Assoc 1991; 122: 51-6. 

9 Nickerson A, Bhuta P, Orton G, Alvin B. Monitoring dental sterilizers' 
effectiveness using biological indicators. J Dent Hyg 1990; 64: 69-73. 

10 Welbourn K. Choosing a monitoring service. Compendium 1994; 64: 
1434-44. 

11 Norm NEN-EN 866, 1997. Biologische indicatoren voor de beproe-
ving van sterilisatoren en sterilisatieprocessen. Delft: Nederlands Nor-
malisatie-instituut, 1997. 

Dankbetuiging 

De auteurs bedanken de heer P.F.Franken voor technische assistentie en 
NBB hygiene research te Haaksbergen voor het ter beschikking stellen van 
de in dit onderzoek gebruikte sporenstrips. 

Summary 

STERILIZATION PROCESS IN THE DENTAL OFFICE 

Key words: Sterilization — Quality-control — Microbiology 

A survey was performed among 249 Dutch dentists on the use and functioning of sterilizers in their practice and on 
the quality control of the sterilization process. 99% of the dentists use a sterilizer. Only 1% uses only a 

thermodesinfector. 7.3% of the sterilizers tested did not function properly, based on a microbiological test. 76% of the 
sterilizers are not serviced on a regular basis. These sterilizers show more often failures in the sterilization process. 
It is concluded that although over 92% of the sterilizers in Dutch dental offices do function well, improvement on the 

quality control of the sterilization process is feasible and necessary. Besides an annual service, a regular control of 
the sterilization process itself, e.g. by using biological indicators, in combination with physical and/or chemical 
monitoring, is one of het methods to achieve this. 
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