Samenvatting Hoofdstuk 9 Randvoorwaarden aan ruimten in
een mondzorgpraktijk
9.1 Wat zijn de ruimtelijke en logistieke randvoorwaarden ten aanzien van
hygiëne bij een mondzorgbehandeling?
Mondzorgpraktijk
 maak een zichtbare afscheiding tussen:
- kritische ruimten (behandelruimte en ruimte waar instrumenten worden gereinigd en
gedesinfecteerd);
- niet-kritische (openbare) ruimten (entree, gang, kantoor, wachtkamer, toiletten).
Kritische ruimte:

een mondzorgpraktijk heeft idealiter naast behandelruimten een aparte ruimte voor de
reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium en materialen. Indien dit niet
mogelijk is, moeten de functies in tijd gescheiden worden en dient de werkwijze in een
protocol te zijn vastgelegd;

in de ruimte waar chirurgische ingrepen plaatsvinden mag geen reiniging, desinfectie en
sterilisatie van instrumentarium en materialen plaatsvinden;

chirurgische ingrepen vinden plaats in een behandelkamer waar geen andere patiënten
aanwezig zijn;

voorzie de kritische ruimten van dichte kasten zodat schoon en steriel instrumentarium
schoon, droog en stofvrij kan worden opgeborgen;

gebruik bij het vrijkomen van aerosolen zo veel mogelijk een nevel afzuiger;

het gebruik van cofferdam tijdens het boren kan het infectierisico van aerosolproductie
beperken;

er is geen specifieke luchtbehandeling nodig in kritische ruimten.


de aanwezigheid van dieren en planten is in de kritische ruimte niet toegestaan. Voor
hulphonden kan eventueel een uitzondering worden gemaakt.

Voor nieuwe praktijken of verbouwingen:

beschik over minstens twee kritische ruimten, waarvan een voor RDS-werkzaamheden;

houd bij het ontwerp van de behandelruimte rekening met spatzone en aerosolen, zoals
met de plaatsing van de behandelstoelen, het gebruik van dichte kasten en de plaatsing
van apparatuur.
Inrichting behandelruimte en RDS

scheid het werkblad in een schoon en vuil gedeelte, waarbij een adequate routing van
instrumentarium en medewerkers hoort;

in de behandelruimte en RDS zijn oppervlakten gemakkelijk en goed te reinigen;

gebruik materialen met een glad oppervlak en die bestand zijn tegen de toegestane
reinigings- en desinfectiemiddelen;

plaats losse apparatuur en hulpmiddelen in de behandelruimte zo veel mogelijk in dichte
kasten;

plaats een wastafel op een goed bereikbare plaats;

plaats een dispenser voor zeep en handdesinfectans zodanig, dat correcte handhygiëne
mogelijk is.

9.2 Welke niet-klinisch patiëntgebonden handelingen kunnen plaatsvinden in
de behandelruimte?



patiëntendossier bijhouden binnen de spatzone is toegestaan mits de gebruikte materialen te reinigen/desinfecteren zijn of afgedekt zijn met disposables;
zorg bij telefoongebruik in kritische ruimten voor goede handhygiëne.

9.3 Is het gebruik van consumpties in kritische ruimten geoorloofd?


gebruik geen consumpties in de kritische ruimte.

