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De rol van juiste logistiek voor instrumentarium

Minder instrumenten, betere controle

Het type apparatuur en soort procedures 

dat gebruikt wordt in de praktijk bepaalt 

in hoge mate de veiligheidsmarge betref-

fende besmettingsgevaar. Daarbij is de 

logistiek van de instrumenten een zeer 

belangrijk onderdeel, zoals velen wel 

weten. Een algemeen probleem in veel 

tandartsenpraktijken is een overvloed aan 

instrumenten. Het gevolg hiervan is een 

ingewikkelde en tijdrovende manier om 

te controleren of verpakking, opslag en/of 

steriliteit wel aan de eisen voldoet.

Een gebruiksvoorwerp dat zwaar micro-

biologisch is verontreinigd is moeilijker 

te steriliseren dan een die licht is besmet 

(fig. 1). De meest effectieve fase in ieder 

sterilisatieproces is grondige reiniging. 

Deze reinigingsfase is onderdeel van alle 

desinfectieprocedures. Het effect van rei-

nigen, desinfecteren en steriliseren wordt 

bepaald door het ontwerp van de  cassettes 

en trays die gebruikt worden.  

Schijn effecten kunnen gemakkelijk op-

treden bij het gebruik van vaste cassettes, 

waardoor de instrumenten niet voldoende 

gereinigd kunnen worden in de thermo-

desinfector of in het ultrasone bad.

Vast en toch vrij

Instrumenten zouden los van elkaar, maar 

wel gefixeerd op de trays geplaatst moeten  

zijn op een manier dat ultrasone golven, 

waterstralen en stoom  het gehele instru-

ment kan bereiken voor efficiënte reini-

ging en ontsmetting gedurende het hele 

proces van desinfectie en sterilisatie.

Zelfs als de instrumenten zijn gefixeerd, 

dienen zij vrij van elkaar te liggen en geen 

contact hebben met een klem, zij moeten 

kunnen ronddraaien en bewegen in het 

traysysteem. Een contactgebied zal name-

lijk nooit effectief gereinigd en gedesinfec-

teerd kunnen worden (fig. 2).

Twee verschillende metalen veroorza-

ken corrosie

Corrosie is een algemeen probleem.  

Bij elkaar in dezelfde vloeistof zullen 

instrumenten en ook andere producten, 

gemaakt van verschillende grondstoffen, 

corrosie vertonen; corrosie maakt scherpe 

en delicate instrumenten onbruikbaar. 

Corrosiepuntjes zullen het oppervlak ruw 

maken, hetgeen weer micro-organismen 

aantrekt. Dompelen van verschillende 

metalen in een vloeistof zal resulteren 

in een electrochemische cel en corrosie 

veroorzaken. Dit is vaak het geval bij rei-

niging, het ultrasone bad en thermodesin-

fectoren wanneer bijvoorbeeld aluminium 

trays en roestvrijstalen instrumenten, of 

wanneer carbon boortjes en roestvrijstalen 

boortjes in dezelfde reinigingsvloeistof 

gedaan worden (fig. 3).

Maak het niet te zwaar

Het gewicht van metaal is een andere 

doorslaggevende factor bij ontsmetting 

en sterilisatie. De warmte energie van de 

ultrasone golven in het ultrasone bad en/

of het water in een vaatwasser of ther-

modesinfector, maar ook de verzadigde 

stoom vanuit de sterilisator zal worden 

geconcentreerd op het instrument dat 

behandeld moet worden. Een te zware la-

ding verlaagt het effect van desinfectie en 

sterilisatie. De meest efficiënte trays voor 

de desinfectie en sterilisatie zijn gemaakt 

van materiaal dat niet heet wordt, niet 

zwaar is en niet is gemaakt van corrosie 

veroorzakend materiaal (fig. 4).

Tray voorbereiding verhoogt efficiency 

en precisie

Een tray-systeem dient de behandeling 

van instrumenten gedurende sterilisatie-

cyclus te vereenvoudigen. Beoordelingen 

van effectieve tray-systemen tonen een 

vermindering in de behandeltijd tijdens 

desinfectie en sterilisatie. 

Om een veilige en efficiënte instru-

mentenstroom te verkrijgen is een zo 

compleet mogelijk systeem aan te be-

velen. Traysystemen vereenvoudigen de 

instrumenten- en goederenstroom van de 

behandeling via steriele plaatsen naar de 

opslag. Met een zorgvuldig ontworpen 

traysysteem kan de ingerichte tray met 

accessoires en instrumenten volledig en 

als één geheel door dit hele proces geleid 

worden. Voorzichtige behandeling van de 

instrumenten zal ook leiden tot een mini-

mum aan prikaccidenten.

Houdt het aantal artikelen laag en be-

spaar tijd en geld

De tijd die nodig is voor de behandeling 

van steriele artikelen kan teruggebracht 

worden, meestal tot de helft. Een goed 

overzicht van en minimalisering van het 

aantal instrumenten en materialen resul-

teert in minder kosten en leidt tot veilige 

verwerking, ontsmetting en desinfectie 

(fig. 6). Een goede manier om de kwaliteit 

in de tandheelkunde te verhogen.  
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Fig. 1: endontische vijl, gesteriliseerd maar niet op de juiste 
wijze gereinigd en ontsmet voor de sterilisatie. In dit geval 
heeft sterilisatie geen zin.

Fig. 4: efficiënte trays dienen vervaardigd te zijn gemaakt 
van materiaal dat niet heet wordt, niet zwaar is en niet is 
gemaakt van corrosie veroorzakend materiaal

Fig. 5: traysystemen zouden de behandeling van 
 instrumenten moeten vergemakkelijken door de gehele 
 hygiënecyclus heen.

Fig. 2: in dit geval van ultrasoon reiniging worden de instru-
menten het beste gereinigd als zij vrij van elkaar en vastge-
klonken zijn en geen contact hebben met de klemmen.

Fig. 3: corrosie is een algemeen probleem wanneer verschil-
lende materialen in dezelfde vloeistof gedompeld worden.

Fig. 6: beoordeling van de behandeling van instrumenten met 
effectieve traysystemen laat een belangrijke tijdreductie zien.


