
Samenvatting Hoofdstuk 7 Reiniging, desinfectie van op-

pervlakken, ruimten, apparatuur en materialen 
 

7.1 Wat is het beleid rond reiniging van de praktijkruimten? 

 

Werkbladen, apparatuur en materialen 

 reinig alle oppervlakken van werkbladen, apparatuur en materialen die tijdens de 

behandeling worden aangeraakt of in contact komen met patiëntenmateriaal 

voorafgaand aan het desinfecteren wanneer er sprake is van zichtbare verontreiniging; 

 gebruik sleeves als apparatuur of materiaal moeilijk te desinfecteren is; 

 desinfecteer voor elke behandeling alle oppervlakken van werkbladen waarop schoon of 

steriel instrumentarium wordt klaargelegd; 

 desinfecteer op het einde van de dag alle oppervlakken / werkbladen, apparatuur en 

materialen die tijdens de behandeling werden aangeraakt of in contact kwamen met 

patiëntenmateriaal. 

 

Afzuigunit 

 spoel na gebruik aan het eind van de behandeling de afzuigslang kort door met schoon 

water; 

 reinig de afzuigslangen aan het eind van de dag door een detergens / desinfectans in 

lauw water in de slangen op te zuigen; 

 draag bij reiniging of vervanging van het zeefje of de slangen van de afzuigunit stevige 

disposable handschoenen; 

 draag bij het vervangen of reinigen van de amalgaamafscheider stevige disposable 

handschoenen; 

 spoel het spittoon na iedere patiënt ruim door met water. Verwijder indien nodig eerst 

resten afdrukmateriaal en dergelijke en reinig het spittoon met een tissue met water en 

een detergens. 

 

Warmwaterbad 

 leeg het warmwaterbad aan het eind van de dag; 

 kom nooit met de handen in het warmwaterbad; 

 plaats materiaal dat met een patiënt in contact is gekomen alleen “au bain-marie” terug 

in het warmwaterbad. 

 

Vloeren, meubilair en sanitair 

 leg de werkzaamheden betreffende het schoonmaakonderhoud van de praktijkruimten 

vast in een schoonmaakprotocol; 

 evalueer regelmatig het schoonmaakresultaat en stel zo nodig het protocol bij; 

 gebruik voor reiniging en desinfectie zo veel mogelijk wegwerpmaterialen; 

 reinig en droog schoonmaakmaterialen na de werkzaamheden; 

 draag tijdens het schoonmaken stevige disposable handschoenen; 

 reinig de niet-kritische ruimten, behalve het sanitair, minimaal wekelijks; 

 reinig de kritische ruimten en het sanitair dagelijks; 

 leeg pedaalemmers en afvalbakken dagelijks. 

 

 

 

 Werkwijze reinigen: 

- wis vloeren en oppervlakken bij voorkeur droog; 



- verwijder zichtbaar vuil van te voren; 

- werk van schoon naar vuil en van kritische naar niet kritische ruimten. 

 

 

7.2 Welke materialen en middelen dienen bij desinfectie te worden gebruikt? 

 

 reinig oppervlakken, apparatuur en materialen bij zichtbare verontreiniging voorafgaand 

aan chemische desinfectie omdat organisch materiaal een negatieve invloed heeft op de 

werking van het desinfectans; 

 gebruik voor de desinfectie van een specifiek medisch hulpmiddel alleen middelen die 

zijn voorzien van een CE-markering of van een N-nummer; 

 gebruik voor oppervlaktedesinfectie een desinfectans met een N-nummer; 

 gebruik een desinfectans in de voorgeschreven concentratie en inwerktijd; 

 gebruik chloor nooit in combinatie met schoonmaakmiddelen; 

 gebruik voor het reinigen en desinfecteren van werkoppervlakken, apparatuur en 

materialen altijd doekjes of tissues voor eenmalig gebruik; 

 draag tijdens het desinfecteren altijd stevige disposable handschoenen. 

 

 

7.3 Wat is het beleid rond desinfectie van afdrukken en tandtechnische werk-

stukken? 

 

 draag handschoenen bij het aanraken van niet gedesinfecteerde afdrukken en 

tandtechnische werkstukken; 

 desinfecteer afdrukken en werkstukken voor verzending naar het tandtechnisch 

laboratorium of voor bewerking door onderdompeling; 

 spoel de afdrukken en werkstukken voorafgaand aan het desinfecteren af onder 

stromend water totdat alle zichtbare verontreiniging is verwijderd; 

 desinfecteer de afdruk of het werkstuk in een geschikt desinfectans door 

onderdompeling en volg daarbij de voorgeschreven dosering en inwerktijd; 

 desinfecteer inkomende tandtechnische werkstukken door onderdompeling met een 

daartoe geschikt desinfectans en spoel vervolgens af onder stromend water voordat ze 

door de patiënt worden gepast; 

 ververs dagelijks of bij gebruik van een commercieel verkrijgbaar desinfectans volgens 

de voorschriften van de fabrikant en bij zichtbare verontreiniging de desinfectievloeistof 

voor het desinfecteren van afdrukken en werkstukken; 

 Reinig na gebruik de (bewaar)bak voor afdrukken en werkstukken. 

 


