Samenvatting Hoofdstuk 10 Kwaliteitsbeleid van water uit
de behandelunit
10.1 Op welke wijze dient het waterleidingsysteem van de behandelunit gespoeld en gedesinfecteerd te worden in de mondzorgpraktijk?
Algemeen

leg alle beheersmaatregelen (zie tabel 10.1 van de richtlijn) vast in protocollen of een
plan van aanpak;

voorzie alle behandelunits die aan een waterleiding gekoppeld van een
terugstroombeveiliging (BA-beveiliging) om terugvloeien van water in het waterleidingnet
te voorkomen (NEN-EN 1717);

het watervoorzieningsysteem van de behandelunit moet voldoen aan de ontwerpnorm
NEN-EN ISO 7494;

bij een behandelunit met flessensysteem: koppel de flessen aan het einde van de dag
los, spoel ze om, desinfecteer ze en laat ze aan de lucht drogen.
Spoelen van het leidingsysteem

spoel elke dag voorafgaand aan de eerste behandeling de leidingen van alle
instrumenten die met water werken door zodanig dat het water uit de behandelunit in de
leidingen en reservoirs totaal ververst is volgens voorschrift van de leverancier;

spoel altijd tussen twee patiënten de leidingen van alle gebruikte instrumenten die met
water werken 10 seconden door.
Desinfecteren van het leidingsysteem

desinfecteer en/of spoel het leidingsysteem door indien noodzakelijk dagelijks en altijd
na een lange periode van stilstand (weekend/vakanties) conform de voorschriften van
de fabrikant;

verwarm het water in de leidingen van de unit niet actief, tenzij effectieve maatregelen
zijn genomen ter voorkoming van bacteriegroei.

10.2 Op welke wijze dient de kwaliteit van het unitwater gecontroleerd te worden?
Controleer het unitwater volgens het onderstaande stappenplan:
1. verricht een risico-inventarisatie en stel een beheersplan op voor elke behandelunit in de mondzorgpraktijk;
2. controleer elke behandelunit op de aantallen aerobe waterbacteriën bij 22°C bij
voorkeur vlak voor desinfecteren en leg het aantal kve/ml vast;
3. indien <100 kve/ml: controleer na 6 maanden opnieuw (Arbo wetgeving mbt het
Legionella beheersplan);
4. indien >100 kve/ml: tref maatregelen t.a.v. de infrastructuur (zie tabel 10.1 van
de richtlijn) en/of het desinfectieprotocol (raadpleeg zo nodig de leverancier)
met als doel max. 100 kve/ml. Controleer zo nodig het inkomende water van
het pand. Controleer hierna wederom het aantal kve/ml en leg vast. Herhaal dit
net zo lang tot de norm is bereikt. Daarna kan het controleschema per 6 maanden worden hervat;
5. indien de norm 100-voudig wordt overschreden (>10.000 kve/ml): controleer
per behandelunit op de aanwezigheid van levende legionella bacteriën volgens

NEN 6265. Tref aanvullende maatregelen indien het water van de behandelunit
>100 kve/l levende legionella bacteriën bevat t.a.v. de infrastructuur en/of het
desinfectieprotocol met als doel max. 100 kve/l legionella. Controleer hierna
wederom en herhaal tot de norm is bereikt. Daarna kan het controleschema per
6 maanden worden hervat.

