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Samenvatting. COVID-19 is een opkomende infectieziekte met wijdverspreide
transmissie van het coronavirus SARS-CoV-2 in Nederland. Een deel van de
geïnfecteerde personen wordt ernstig ziek. Een deel van de besmette personen
vertoont geen symptomen, maar kan wel bijdragen aan transmissie van
het virus. SARS-CoV-2 wordt uitgescheiden via de mond en kan verspreid
worden via aerosolen. Daarom is er een verhoogde kans op het risico
van verspreiding hiervan tijdens aerosolproducerende behandelingen in
mondzorgpraktijken. In verband met risico op besmetting van mondzorgteams
en patiënten is het, op basis van de huidige beschikbare literatuur, in deze
fase van de pandemie zeer sterk te adviseren bij spoedeisende mondzorg
aanvullende infectiepreventiemaatregelen te nemen bij alle patiënten.
Overige behandelingen dienen te worden uitgesteld. Op geleide van de
wetenschappelijke literatuur en adviezen vanuit het RIVM dient te worden
afgewogen welke infectiepreventiemaatregelen nodig zijn bij het verlenen van
spoedeisende en reguliere mondzorg voor de huidige situatie en in de toekomst.
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INLEIDING

De afgelopen maanden zijn we wereldwijd geconfronteerd
met een uitbraak van het SARS-CoV-2 virus, resulterend
in de ziekte COronaVIrus Disease 2019; COVID-19 (Khan et
al, 2020). Dit virus behoort tot de familie van coronavirussen en heeft een enkelstrengs positieve RNA-keten, omgeven door een capside (Adhikari et al, 2020; Ashour et al,
2020). De envelop daaromheen heeft de voor deze groep
virussen de kenmerkende proteïn spikes (afb. 1), waardoor
elektronenmicroscopische foto’s van dit virus lijken op een
kroon – in het Latijn: corona (Adhikari et al, 2020; Khan
et al, 2020). Het virus veroorzaakt in de meeste gevallen
milde tot ernstige klachten aan de luchtwegen, maar een
asymptomatisch verloop is ook mogelijk (Kluytmans et al,
2020). Op 4 april 2020 is 39,8% van de 16.627 in Nederland positief geteste patiënten opgenomen (geweest) in
het ziekenhuis. Van deze groep patiënten is 9,9% overleden (RIVM, 2020a). Lang niet alle SARS-CoV-2-positieve
patiënten ontwikkelen koorts. Aangezien dit een nieuw
virus is, is er onder de bevolking nog geen groepsimmu-

niteit tegen het virus opgebouwd. Daarnaast is het virus
zeer besmettelijk, waarbij een met SARS-CoV-2 geïnfecteerd persoon gemiddeld 2 tot 3 personen infecteert (reproductiegetal R0, zie intermezzo 1) (Liu et al, 2020; Sun
et al, 2020). Dit resulteert potentieel in een grote groep
geïnfecteerde personen. Door het toepassen van isolatie
en infectiepreventiemaatregelen kan het reproductiegetal worden verlaagd, waardoor een uitbraak kan uitdoven.
Juist wanneer het merendeel van de besmette personen
geen of slechts weinig klinische verschijnselen vertoont,
is de kans zeer groot dat zij gemist worden in de signalering en daardoor niet meegenomen worden in de maatregelen. Zo kan het virus zich blijven verspreiden (Munster
et al, 2020). Wanneer de R0 minder dan 1 is, dooft een uitbraak vanzelf uit.
Het virus gebruikt de ACE2 (angiotensineconverterend enzym 2)-receptor van de gastheer om deze te infecteren (Xu et al, 2020). ACE2 speelt een belangrijke rol in
het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), dat
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INTERMEZZO 1. BASAAL REPRODUCTIEGETAL; R0
Dit getal, gewoonlijk aangegeven met het symbool R0
(lees: ‘R-nul’) en basaal reproductiegetal genaamd, is
ruwweg het aantal nieuwe gevallen van de ziekte dat
veroorzaakt wordt door 1 besmet individu. Het is duidelijk
dat een R0 > 1 zal leiden tot een toename van het aantal
besmetten in de populatie, terwijl de ziekte zich bij een
R0 < 1 niet zal kunnen handhaven (Heesterbeek, 1993).

dankzij opeenvolgende reacties van eiwitten belangrijk is
bij veel fysiologische sleutelprocessen, waaronder de regulatie van de bloeddruk. Medicatie voor de behandeling
van hypertensie, zoals ACE-remmers, werken ook op het
RAAS. Tot op heden zijn er geen éénduidige wetenschappelijke resultaten om aan te nemen dat deze medicatie de
infectie met SARS-virussen of genezing van de infectie beïnvloedt (Vaduganathan et al, 2020). De ACE2-receptor is
voornamelijk te vinden op cellen van de mucosale weefsels. Zo hebben cellen van de tongrug en de speekselklieren een grote dichtheid aan ACE2-receptoren (Liu et al,
2011; Xu et al, 2020). De mond, luchtwegen en ogen zijn
een belangrijke porte d’entrée voor dit virus, waarna infectie en ziekte optreden. Deze porte d’entrée is tevens een reservoir van waaruit nieuwe infecties naar andere personen
kunnen optreden. Juist op en in deze cellen worden veel
virusdeeltjes gevonden, die weer kunnen worden uitgescheiden tijdens bijvoorbeeld hoesten. Sinds de opkomst
van COVID-19 in de Chinese stad Wuhan heeft veelvuldig
transmissie tussen mensen plaatsgevonden en heeft het
virus zich binnen 3 maanden over de gehele wereld verspreid (Sun et al, 2020). Nu de uitbraak het karakter van
een pandemie heeft gekregen en er nog geen geneesmiddelen of vaccins beschikbaar zijn, vormen infectiepreventiemaatregelen vooralsnog de enige mogelijkheid het aantal
nieuwe besmettingen af te remmen (Lai et al, 2020).
INFECTIEPREVENTIE IN MONDZORGPRAKTIJKEN

Beeld: Shutterstock

Infectiepreventie in de zorg is het afwegen van risico’s; het
volledig uitsluiten van risico’s is niet mogelijk. In het verleden was het uitgangspunt van infectiepreventierichtlijnen
in de mondzorg het voorkomen van overdracht van bloed-

Afb. 1. SARS-CoV-2 met de voor coronavirussen kenmerkende protein spikes.
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overdraagbare aandoeningen. De laatste versie van de
richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ is onder
andere gebaseerd op de aanname dat een patiënt met een
ernstige infectieziekte waarschijnlijk de mondzorgpraktijk
niet bezoekt, in tegenstelling tot een ziekenhuis waar per
definitie mensen komen met een ziekte. Hierdoor kan in de
mondzorg op een manier gewerkt worden die een relatief
beperkt effect heeft op werkbaarheid en de kosten van de
mondzorg. De huidige richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ streeft, net als in meerdere andere landen
ter wereld, naar een optimaal en werkbaar effect binnen de
mondzorg in plaats van een maximaal effect (Centers for
Disease Control and Prevention, 2003).
Opgemerkt dient te worden dat de mondzorg een bijzondere plek inneemt in de gezondheidszorg. De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
en de destijds nog bestaande commissie Werkgroep Infectie Preventie (WIP) hebben veel moeite gehad met de wijze
waarop in de mondzorg omgegaan wordt met aerosolproductie. In de mondzorg worden bij het merendeel van de
reguliere behandelingen aerosolen geproduceerd (zie intermezzo 2). In de medische wereld moeten bij ziekten die
zich verspreiden via druppels of via de aerogene weg, FFPmaskers worden gedragen (Werkgroep Infectie Preventie,
2011b; Werkgroep Infectie Preventie, 2013; Werkgroep
Infectie Preventie, 2017). Voor de mondzorg is hiervan
afgeweken vanwege het feit dat patiënten die een mondzorgverlener bezoeken gemiddeld genomen tot de gezonde
populatie behoren, zodat mondzorg betaalbaar en werkbaar blijft.
HET CORONAVIRUS SARS-COV-2
Dragerschap

Hoewel op het moment van dit schrijven (4 april 2020)
in Nederland 16.627 personen gediagnosticeerd zijn met
COVID-19 (incidentie ongeveer 98 per 100.000), ligt het
daadwerkelijke aantal patiënten waarschijnlijk hoger
omdat voornamelijk personen met risico op een ernstig
ziektebeloop worden getest op het virus. Voorlopige berekeningen over de incubatieperiode wijzen uit dat deze gemiddeld rond de 5,1 dagen (CI 95% 4,5 – 5,8) ligt (Lauer
et al, 2020). Er wordt echter ook gesproken over een periode van 11,5 dagen (CI 95% 8,2 – 15,6) die nodig zou zijn
om symptomen te ontwikkelen (Kluytmans et al, 2020; Liu
et al, 2020). De auteurs van deze publicaties concluderen
dat er soms veel tijd zit tussen ‘het hebben van symptomen’ en ‘ziek worden’. Die lange tijd impliceert een periode van dragerschap waarbij de gastheer (nog) weinig tot
geen symptomen laat zien. Het is bekend dat er in deze
fase wel virusdeeltjes op mucosale weefsels aantoonbaar
zijn, maar het is onbekend in hoeverre deze bijdragen aan
besmettelijkheid.
Meerdere onderzoeken over dit asymptomatische dragerschap geven aan dat SARS-CoV-2 lijkt op influenza;
er is overdracht mogelijk in de asymptomatische periode.
In de meeste gevallen zijn er geen verschillen gevonden
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Transmissie van SARS-CoV-2 in de mondzorg

De transmissie van het virus SARS-CoV-2 vindt voornamelijk plaats via besmetting met druppels (Ong et al, 2020).
Deze druppels worden, door bijvoorbeeld spreken, uitgescheiden vanuit de mond en keelholte en komen doorgaans
niet verder dan 1,5 meter. Bij hoesten en niezen worden
ook kleinere deeltjes uitgescheiden, de zogenoemde aerosolen die verder komen dan 1,5 meter (Jones en Brosseau,
2015). Het advies van de rijksoverheid aan de bevolking op
dit moment is om zoveel mogelijk thuis te blijven, 1,5 meter afstand te houden en de handen vaker te wassen (Rijksoverheid, 2020).
Hoewel aerosolen bij de meeste dagelijkse bezigheden geen grote rol spelen, is de situatie in de mondzorgpraktijk anders; daar zorgt de gebruikte waternevel voor
aerosolen die gecontamineerd worden met materiaal uit
de mond. In de medische praktijk wordt naast overdracht
van het virus via druppels ook overdracht via aerosolen gesuggereerd (Wax en Christian, 2020). Omdat er bij een op
SARS-CoV-2 positief geteste patiënt veel virusdeeltjes in
het speeksel en op de tongrug aanwezig zijn, is het zeer
aannemelijk dat de via deze route gecontamineerde aerosolen tevens virusdeeltjes bevatten (RIVM, 2020b; Liu et
al, 2020). Verschillende typen coronavirussen blijken al te
kunnen worden gedetecteerd in aerosolen die ontstaan bij
uitademen (Leung et al, 2020). Het mondzorgteam werkt

INTERMEZZO 2. AEROSOLEN
Aerosolen zijn vloeibare of vaste deeltjes die door mensen, dieren, instrumenten of machines geproduceerd
worden en in de lucht komen. De kenmerken van aerosolen verschillen afhankelijk van omgevingsinvloeden
zoals vochtigheid, luchtstroom en temperatuur. Aerosolen zijn verantwoordelijk voor de overdracht van microorganismen door de lucht en bestaan uit kleine deeltjes
die druppelkernen worden genoemd (1–5 μm) of druppels
(> 5 μm). Druppelkernen kunnen lang in de lucht blijven,
over lange afstanden worden vervoerd en oppervlakken
vervuilen door naar beneden te vallen. De druppels en
druppelkernen kunnen diep in de longblaasjes doordringen en zijn zo een mogelijke infectieroute. Beide maken
deel uit van de aerosol (Zemouri et al, 2017).

op (minder dan) 60 centimeter afstand van de mond van
een patiënt en de aerosolen in de mondzorgpraktijk worden met water en luchtdruk geproduceerd en verspreiden
zich buiten de mond van de patiënt. Uit recent onderzoek
van het ACTA uitgevoerd door Zemouri et al, waarvan de
resultaten zijn voorgelegd voor wetenschappelijke publicatie, blijkt dat de grootste microbiologische besmetting binnen de mondzorgpraktijk op minder dan 1 meter afstand
vanaf de mond plaatsvindt, via zowel spatten als aerosolen.
Ook na afloop van de behandeling blijven aerosolen
aanwezig in de behandelruimte, waarbij de zwaardere en
grotere deeltjes sneller neerslaan (Bennett et al, 2000).
Ventilatie door luchtverversing in de ruimte geeft verdunning van deze aerosolen en daarmee vermindering van de
bacteriën en virussen. Van influenzavirussen is bekend dat
deze 30 minuten na afloop van aerosolverspreiding nog
aantoonbaar waren in de lucht (Nikitin et al, 2014). Het is
niet bekend in hoeverre dit kan bijdragen aan een nieuwe
infectie. Overdracht van het SARS-CoV-2-virus via oppervlakken vindt mogelijk ook plaats, omdat het virus op
bijvoorbeeld kunststof oppervlakken na 72 uur nog aantoonbaar is en soms na 9 dagen nog wordt aangetroffen
(Van Doremalen et al, 2020). Er is niet vastgesteld en daardoor onduidelijk of deze virusdeeltjes dan nog een infectie
kunnen veroorzaken. Alle gecontamineerde oppervlakken
waarop aerosol terecht is gekomen of die de patiënt heeft
aangeraakt, zijn potentieel besmet met SARS-CoV-2. Vanwege dit potentiële risico is het begrijpelijk dat het RIVM
adviseert om zoveel mogelijk alleen pinbetalingen uit te
voeren, winkelwagentjes schoon te maken voor gebruik en
regelmatig de handen te wassen. Voorheen ging men in het
algemeen ervan uit dat oppervlakken zoals deurkrukken,
de balie en de kraan in de toiletruimte in mondzorgpraktijken niet sterker gecontamineerd zijn dan een willekeurig
object in de openbare ruimte.
De aanname dat voornamelijk gezonde patiënten de
mondzorgpraktijk bezoeken, waarop de KNMT-richtlijn uit
2016 is gebaseerd, kan dus niet meer onverkort van toepassing worden geacht tijdens de uitbraak van COVID-19.
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in de virusload tussen symptomatische en asymptomatische virusdragers (Zou et al, 2020). Daarom is het zeer
waarschijnlijk dat asymptomatisch dragerschap bestaat en
vooralsnog een bron kan zijn voor besmetting in de mondzorg. Daarbij worden lichte (verkoudheids)klachten ook
onderkend als mogelijke symptomen van besmetting met
SARS-CoV-2 (Bai et al, 2020; Lai et al, 2020). Hoewel er op
dit moment geen prevalentiecijfers beschikbaar zijn voor
Nederland moet rekening worden gehouden dat het virus
zich alom verspreid heeft onder de bevolking (Kluytmans
et al, 2020; RIVM, 2020a). Daarom dient het uitgangspunt
te zijn dat elke patiënt die een mondzorgpraktijk bezoekt,
mogelijk besmet is met het virus. Dit is in lijn met het advies van de RIVM op dit moment, dat geen speciale aandacht meer geeft aan een recente reisgeschiedenis naar een
gebied met veel COVID-19-patiënten of aan recent contact
met een COVID-19-patiënt en anderzijds juist vasthoudt
aan een richtlijn van 1,5 meter afstand tussen mensen.
De case fatality rate (het aantal overleden patiënten gedeeld door het aantal patiënten gediagnosticeerd met de
ziekte) van dit virus, gerapporteerd in China, bedraagt
3-11% (Rajgor et al, 2020). Daarnaast treden vaak slechts
milde klachten op. Besmette personen kunnen zo op een
normale wijze blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven, waardoor het waarschijnlijk is dat mondzorgverleners in aanraking komen met het virus (Chen, 2020).
Deze case fatality rate is echter gebaseerd op het aantal doden per daadwerkelijk vastgestelde casus. Het is zeer goed
mogelijk dat de komende periode, wanneer er meer getest
gaat worden, het getal van de case fatality rate zal dalen.
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Overdracht van het virus kan via direct contact, indirect
contact en aerosolen plaatsvinden. Die overdracht vindt
plaats van patiënten naar het mondzorgteam en vice versa,
tussen patiënten en tussen leden van het mondzorgteam
onderling (Peng et al, 2020). Dit geldt ook bij een asymptomatische patiënt, zoals eerder gesteld.
INFECTIEPREVENTIEMAATREGELEN

Bij opkomende infectieziekten is er vaak niet direct aandacht voor de consequenties ervan voor het verlenen van
mondzorg en ontbreekt het aan adviezen die voldoende
toegespitst zijn op de nieuwe situatie en de bijzondere infectiepreventiemaatregelen die in deze specifieke situaties
dienen te worden toegepast (Monaghan, 2016). Op basis
van de op dit moment beschikbare wetenschappelijke publicaties over COVID-19-infectiepreventiemaatregelen,
wordt in dit artikel, vanuit de afdelingen Infectiepreventie van 2 Nederlandse (sub)faculteiten Tandheelkunde, een
interpretatie gegeven voor de mondzorg.
Bescherming tegen werkgerelateerde aandoeningen
kan worden toegepast op verschillende niveaus. Het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
uit de Verenigde Staten doet onderzoek en geeft aanbevelingen om werkgerelateerde aandoeningen te voorkomen.
Maatregelen die ingrijpen op een niveau dichter bij de bron
van het virus zijn over het algemeen effectiever en bieden meer bescherming dan maatregelen die dichterbij de
mondzorgverlener staan (afb. 2).
Eliminatie

Op het eerste niveau kan de bron worden geëlimineerd; in
dit geval kan dat door niet in contact te komen met een besmette patiënt. Dat is een basisbeginsel waarop de richt-

lijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ is gebaseerd
(KNMT, 2016). De aanname is dat een besmettelijke patiënt dusdanig ziek is dat deze niet naar de praktijk zal
komen of naar aanleiding van de anamnese wordt besloten om deze patiënt niet te behandelen dan wel van een
bepaald type behandeling voorlopig af te zien. In de huidige situatie is niet duidelijk of een patiënt besmettelijk
is. Daardoor kan bescherming op dit niveau alleen gecreëerd worden door het behandelen uit te stellen. Dit is in
lijn met het op dit moment geldende advies van de overheid, dat onder andere bestaat uit het zoveel mogelijk contact te vermijden door thuis te blijven. In de meeste landen
is op dit moment de mondzorg afgeschaald tot het uitsluitend verlenen van spoedzorg (Meng et al, 2020). Het gaat
om de behandeling van patiënten met acute pijn, trauma,
nabloedingen en andere aandoeningen waarbij onherstelbare schade is te verwachten en uitstel derhalve niet verantwoord is (WGBO, normen beroepsgroep).
Wanneer toch zorg verleend moet worden, is eliminatie van de infectieuze bron op een andere wijze de aangewezen eerste stap in het voorkomen van transmissie.
Hygiëne van de handen en oppervlakken zijn altijd al belangrijke maatregelen tegen verspreiding van virussen, zo
ook van SARS-CoV-2 in de maatschappij en in de gezondheidszorg (Nicolaides et al, 2019; Lotfinejad et al, 2020;
Lynch et al, 2020; Ran et al, 2020). Dit is ook van toepassing op de mondzorg. Door reinigen wordt het virus
mechanisch verwijderd, terwijl met desinfectie het virus
wordt geïnactiveerd. Desinfectie van met SARS-CoV-2 gecontamineerde oppervlakken kan effectief binnen een inwerktijd van 1 minuut plaatsvinden, door het toepassen
van a) minimaal 62% alcohol, of b) 0,5% waterstofperoxide, of c) 0,1% (oftewel 1.000 ppm) natriumhypochlo-

RANGORDE VAN MAATREGELEN
Meest
effectief

Vervanging
Technische
maatregelen
Organisatorische
maatregelen
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effectief

Verwijderen van
de besmettingsbron

Eliminatie

PBM

Vervangen van
de besmettingsbron
Isolatie van de zorgvelener
ten opzichte van de besmettingsbon
Veranderen van
de werkwijze
Beschermen van zorgveleners met
persoonlijk beschermingsmiddelen

Afb. 2. Beheersing van blootstelling aan beroepsrisico’s is de methode om zorgverleners te beschermen. Hiervoor kan deze hiërarchie worden
gebruikt om te bepalen hoe haalbare en effectieve oplossingen kunnen worden geïmplementeerd in de praktijk (vertaalde versie van afbeelding van
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, 2015) van het Center for Disease Control and Prevention (CDC) in de Verenigde Staten).
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Technische maatregelen

Het risico kan verder worden verlaagd door de hoeveelheid aerosol tijdens de behandeling te verminderen, allereerst door het nemen van technische maatregelen. Het is
aan te bevelen om, indien mogelijk, te werken met onderdruk (afzuiging van lucht zodat deze niet vanuit de ruimte
naar de omgeving stroomt) of anders met goede ventilatie door luchtverversing in de ruimte (Meng et al, 2020),
omdat hierdoor verdunning van de virusload plaatsvindt
(Stockwell et al, 2019). Dit kan door de gebruikelijke mechanische ventilatie, maar het is beter dit te optimaliseren door de luchtverversing sterk te verhogen of de lucht te
filteren dan wel te desinfecteren. De natuurlijke ventilatie
kan worden verbeterd door te zorgen voor een open communicatie met de buitenlucht (Escombe et al, 2019). In de
praktijk kan dit door het actief ventileren en indien mogelijk goed doortochten van de ruimte. Daarbij dient men
erop bedacht te zijn dat de lucht vanuit de behandelkamer
gecontamineerd is. Daarom is het van belang dat personen
in de omgeving, zowel binnen in bijvoorbeeld de wachtkamer als buiten bij het raam of ventilatiekanaal van de
praktijk, niet hiermee in aanraking komen. Door verspreiding van virusdeeltjes via een luchtstroom heeft, mogelijk
in een enkel geval, verspreiding van het MERS-virus kunnen plaatsvinden (Sung et al, 2018).
Organisatorische maatregelen

Verdere reductie van het risico kan plaatsvinden door de
reguliere werkwijze in mondzorgpraktijken aan te passen.
Een belangrijke transmissieroute is door direct en indirect
contact met besmette personen en voorwerpen. Daarom is
het belangrijk om bewustzijn te creëren bij het team en onnodige contacten te vermijden.
Bij behandeling kan de virusload waarmee men in contact komt worden verlaagd door het zoveel mogelijk toepassen van een lekvrije rubberdam (Cochran et al, 1989;
Samaranayake et al, 1989). Hiervoor dient na het aanbrengen van de rubberdam het werkveld gedesinfecteerd
te worden. Dit kan praktisch bijvoorbeeld door het drenken van een gaasje in een desinfectans waarmee de rubberdam en de gebitselementen worden gedesinfecteerd.
Verder kan rubberdam bijdragen aan het verminderen van
de hoeveelheid spatten (Dahlke et al, 2012). Handelingen
waarbij kokhalsreflexen of hoesten worden uitgelokt moeten worden vermeden.

Op dit niveau van bescherming kan de behandeling ook
dusdanig worden aangepast dat zo min mogelijk aerosol
verspreid wordt: bijvoorbeeld door het gebruik van handinstrumenten in plaats van watergekoeld instrumentarium of
ultrasone reiniging (Harrel et al, 1998). Zie daarom zoveel
mogelijk af van het gebruik van een airrotor. Wel kan excavatie met de hand of gebruik van een (rood) hoekstuk met
alleen water (dus zonder lucht) plaatsvinden, en een speekselafzuiger in plaats van de meerfunctiespuit worden toegepast. Bovendien is adequate speeksel- en nevelafzuiging
van groot belang (Devker et al, 2012; Narayana et al, 2016).
Na afloop van de behandeling blijft aerosol nog in de
lucht aanwezig. Virusdeeltjes en bacteriën kunnen 30 minuten na aerosolvorming nog in de lucht worden gedetecteerd (Bennett et al, 2000; Nikitin et al, 2014). Transmissie
naar onbeschermde mondzorgverleners tussen 2 behandelingen door of naar een volgende patiënt moet worden
voorkomen. Daarom moet na een behandeling waarbij
mogelijk aerosolen zijn gevormd, ten minste 30 minuten
worden gewacht tot de deeltjes zijn neergedaald. Als alternatief kan enige tijd goede ventilatie worden toegepast.
Deze tijd is afhankelijk van de mate van luchtverversing die
mogelijk is. Onderzoeksgegevens over de exacte duur van
ventileren bij een patiënt besmet met SARS-CoV-2 zijn op
dit moment nog niet beschikbaar.
In een recente publicatie wordt gesuggereerd dat het
spoelen van de mond met waterstofperoxide (1% H2O2)
zinvol kan zijn in het verlagen van het risico op overdracht
(Peng et al, 2020). In de publicatie ontbreekt het echter
aan een duidelijke onderbouwing. De meeste virusdeeltjes
zijn aanwezig in de keel, op de tong en in het speeksel en
zullen snel na het spoelen weer aanwezig zijn in de mond
(Liu et al, 2011; Xu et al, 2020; Zou et al, 2020). Een systematisch literatuuronderzoek laat zien dat het spoelen met
allerlei andere oraal toegepaste desinfectantia de microbiologische load in aerosolen vermindert (Marui et al, 2019),
maar het is hierbij onduidelijk of deze vermindering klinisch relevant is en wat het effect is tijdens het verdere verloop van de (voorgenomen) behandeling.
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemeen kan gesteld worden dat wanneer afscherming
vanaf de bron onvoldoende bescherming biedt, het toepassen van directe bescherming van de mondzorgverlener,
door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, aan de orde is. Omdat elke patiënt dient te worden
beschouwd als drager van het SARS-CoV-2-virus is het gebruik van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen geïndiceerd. Aangezien de luchtwegen de voornaamste
porte d’entrée van het virus zijn, is het belangrijkste de luchtwegen af te schermen. De slijmvliezen van de ogen worden voldoende afgeschermd door een spatbril. Een intacte
huid biedt een goede barrière tegen het SARS-CoV-2-virus.
De productie van aerosolen in de mondzorg resulteert erin
dat richtlijnen zoals de Landelijke Coördinatie Infectiebestrijding (LCI)-richtlijn ‘COVID-19’ of de NVMM-Leidraad
niet één op één over te nemen zijn in de mondzorg (RIVM,
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riet (Kampf et al, 2020).
De procedures voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumenten kunnen onverminderd worden
uitgevoerd worden zoals beschreven in de richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’: het virus wordt reeds
verwijderd bij zorgvuldige reiniging. Wel is hierbij machinale reiniging sterk aanbevolen (thermodesinfector) om
transmissie door bijvoorbeeld spatten tijdens het reinigen
te voorkomen. Reiniging en desinfectie van oppervlakken
in de praktijk kunnen onverkort plaatsvinden zoals beschreven in de richtlijn en hierboven (Kampf et al, 2020).

Onderzoek en wetenschap

Volgenant e.a.: Infectiepreventie tijdens de uitbraak van
SARS-CoV-2

Onderzoek en wetenschap

INTERMEZZO 3. VOORBEELD VAN HET GEBRUIK VAN EEN FFP-2 MASKER
•	Zorg voor een gladgeschoren gezicht, verwijder oorbellen en andere materialen die mogelijk een goede
pasvorm van het masker beïnvloeden.
•	Plaats het masker zodanig dat de mond en de neus
volledig worden afgeschermd. Besteed nauwkeurig
aandacht aan de aansluiting op de neusbrug.

de randen te houden en stevig uit te blazen. Verplaats het
masker bij lekkage van lucht en herhaal daarna de test.
•	Vermijd contact met het masker tijdens het dragen.
•	Vervang het masker als het nat of vuil is geworden, doe
dit zonder de voorzijde van het masker aan te raken.
•	Gooi het masker direct na gebruik weg.

•	Bij 2 elastieken op het achterhoofd: de elastieken mo-

NB. Een FFP-2 masker op zichzelf is in de mondzorg-

gen niet gekruist worden, plaats het onderste elastiek

praktijk niet voldoende tegen transmissie met SARS-

in de nek en het bovenste elastiek op het achterhoofd.

CoV-2, maar dient altijd vergezeld te worden van andere
maatregelen, zoals in de tekst genoemd.

Illustrator: Frans Hessels

•	Controleer op mogelijke lekkage door de handen langs

2020b; NVMM, 2020). De ziekenhuisrichtlijnen gaan in
dergelijke gevallen uit van maximale bescherming bij aerosolvormende procedures met behulp van FFP-2 maskers
(FFP: Filtering Facepiece Particle) (Werkgroep Infectie Preventie, 2011a; Werkgroep Infectie Preventie, 2011b).
FFP-2 maskers filteren deeltjes aanzienlijk beter en
vertonen minder randlekkage vergeleken met de reguliere chirurgische mondneusmaskers (type IIR, niet vochtdoorlatend). De NEN-EN- norm voor FFP-2 maskers staat
maximaal 8% lekkage via het filter en langs de rand toe
(Werkgroep Infectie Preventie, 2017). In onderzoek naar
bescherming tegen fijne deeltjes gaven FFP-2 maskers
9% totale lekkage, terwijl dat voor chirurgische mondneusmaskers 35% was (Steinle et al, 2018). In een sys
tematisch literatuuronderzoek naar klinisch onderzoek
over mondneusmaskers is het effect van verbeterde filtratie door FFP-2 maskers in vergelijking tot chirurgische
mondneusmaskers niet terug te zien in een vermindering
van luchtweginfecties bij zorgverleners (Long et al, 2020).
Aangetekend dient te worden dat deze onderzoeken werden uitgevoerd in de algemene gezondheidszorg, waar
slechts in beperkte mate aerosolvormende handelingen
plaatsvonden. De effectiviteit van FFP-2 maskers is daarbij

sterk afhankelijk van het correct toepassen van de instructies bij het gebruik (zie intermezzo 3). Door gebruik van
FFP-2 maskers worden de risico’s aanzienlijk verlaagd,
maar niet volledig weggenomen.
Het is essentieel dat beschermingsmiddelen voldoen
aan de Europese normen om adequate bescherming te kunnen bieden. Het FFP-2 masker moet voldoen aan de norm
NEN-EN 149 + A1, zodat het voldoende filtert en daarmee
de behandelaar beschermt. Vanwege de kans op spatten en
spuiten in het gezicht is het bij het gebruik van een FFP-2
masker ook belangrijk ervoor te zorgen dat deze tevens voldoet aan de eisen van niet-vochtdoorlatendheid van een
chirurgisch mondneusmasker type IIR (Werkgroep Infectie
Preventie, 2017). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
staat nu ook middelen toe die van buiten de Europese Unie
komen. Ze moeten dan wel in een deugdelijke staat verkeren en voldoen aan gelijkwaardige normen. Zo zijn maskers
van het type KN95 en KP95 uit China en het type N95, P95
en R95 uit de Verenigde Staten ook toegestaan.
Hoewel het meeste onderzoek naar het verschil tussen
de maskers niet kwalitatief hoog genoeg is om definitief
uitsluitsel te geven, is vooralsnog de standaard en het advies om bij aerosolvormende handelingen bij met SARS-
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TOEKOMSTPERSPECTIEF BIJZONDERE MAATREGELEN
MONDZORG

De huidige pandemie vraagt in deze fase om aanvullende
infectiepreventiemaatregelen in de zorg, het uitstellen van
electieve zorg en het alleen bij spoed verlenen van mondzorg om verspreiding van het virus te voorkomen. Het risico voor het team en de patiënt is op dit moment groter
dan gebruikelijk. Dit komt niet enkel omdat de kans op
besmetting mogelijk groter is, maar vooral omdat de negatieve gezondheidseffecten van COVID-19 aanzienlijk
zijn. Het ziektebeeld verloopt zeer ongunstig bij een deel
van de geïnfecteerde personen. De beschreven aangepaste
werkwijze streeft in deze situatie naar een maximaal effect in plaats van een optimaal effect. De bijzondere maatregelen kunnen opnieuw worden overwogen en mogelijk
op termijn gradueel worden afgeschaald, zodra het RIVM
aangeeft dat de infectiegraad binnen de populatie weer acceptabel is gedaald en de beschikbare capaciteit van de algemene gezondheidszorg en in het bijzonder de intensive
care units weer op een normaal niveau is.
Op dit moment is nog geen indicatie te geven op welke
wijze dit gradueel afschalen kan plaatsvinden. Hierbij is
het bijvoorbeeld van belang hoeveel mensen daadwerkelijk
zijn besmet, of er immuniteit kan optreden na een doorgemaakte infectie, of er een effectieve behandeling wordt
gevonden tegen een ernstig verlopende infectie en of het
concept van groepsimmuniteit van toepassing zal zijn. Bij
het gradueel afschalen moet een afweging gemaakt worden tussen de risico’s en de haalbaarheid. Er kan bijvoorbeeld een selectie gemaakt worden van patiënten die veilig

behandeld kunnen worden. Bij patiënten zonder klachten
of verhoging dan wel koorts en geen verdenkingen na een
medische anamnese (na goed doorvragen op COVID-19
specifieke vragen), is het risico op besmetting met SARSCoV-2 relatief het laagst. Een COVID-19-sneltest zou in
de mondzorg overwogen kunnen worden, mochten in de
toekomst voldoende, betrouwbare en betaalbare testen beschikbaar komen.
De komende periode verwachten we meer informatie uit gebieden waar de infectiegraad in de populatie
zodanig gedaald is dat het normale leven weer wordt opgepakt. Naar aanleiding van die gegevens moeten de risico’s voor zowel patiënten als mondzorgverleners bij het
afschalen van de bijzondere maatregelen ná de coronapandemie zorgvuldig worden afgewogen. We verwachten
de komende periode een graduele afname van de hoeveelheid COVID-19-patiënten in de Nederlandse populatie. Na
zorgvuldige afweging van de infectierisico’s kunnen gradueel de bijzondere maatregelen worden afgeschaald.
Concluderende opmerkingen

•	COVID-19 is een opkomende infectieziekte met wijdverspreide transmissie van het coronavirus SARSCoV-2 in Nederland. Een deel van de geïnfecteerde
personen wordt ernstig ziek. Een deel van de besmette
personen vertoont geen symptomen, maar kan wel bijdragen aan transmissie van het virus.
•	SARS-CoV-2 wordt uitgescheiden via de mond en kan
verspreid worden via aerosolen. Daarom is er een verhoogde kans op het risico van verspreiding hiervan
tijdens aerosolproducerende behandelingen in mondzorgpraktijken.
•	In verband met risico op besmetting van het mondzorgteam en de patiënten is het, op basis van de huidige beschikbare literatuur, in deze fase van de pandemie zeer
sterk te adviseren bij spoedeisende mondzorg aanvullende infectiepreventiemaatregelen te nemen bij alle
patiënten. Overige behandelingen dienen te worden
uitgesteld.
•	Op geleide van de wetenschappelijke literatuur en adviezen vanuit het RIVM dient te worden afgewogen
welke infectiepreventiemaatregelen nodig zijn bij het
verlenen van spoedeisende en reguliere mondzorg voor
de huidige situatie en in de toekomst.
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CoV-2 besmette patiënten een FFP-2 masker te dragen
(RIVM, 2020b; WHO, 2020).
De slijmvliezen van de ogen zijn een andere mogelijke porte d’entrée. Om deze te beschermen dient gewerkt
te worden met een spatbril of gelaatsscherm (Werkgroep
Infectie Preventie, 2011a; Werkgroep Infectie Preventie,
2011b). Een gelaatsscherm heeft als voordeel dat er minder spatten terechtkomen op een mondneusmasker waardoor het masker minder snel verzadigd raakt met vocht.
Ook is overdracht via de standaard beschermende kleding
mogelijk. Dit kan voorkomen worden door te werken met
een spatwaterdicht schort met lange mouwen, gedragen
over de standaard beschermende kleding heen en deze,
na iedere behandeling waarbij aerosolen zijn vrijgekomen, te vervangen (Werkgroep Infectie Preventie, 2011a;
Werkgroep Infectie Preventie, 2011b). Om verspreiding
via contact met andere lichaamsdelen te voorkomen is het
gebruik van gesloten, afneembare schoenen en spatwaterdichte hoofdbedekking nodig. Daar waar persoonlijke beschermingsmiddelen de huid onbeschermd laten, dient
zorgvuldige reiniging en/of desinfectie plaats te vinden.
In een zeer recente publicatie uit China wordt vermeld dat
het toepassen van alle hierboven opgesomde infectiepreventiemaatregelen effectief bleken bij het voorkomen van
nieuwe infecties met SARS-CoV-2 in de mondzorgpraktijk
(Meng et al, 2020).
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