
 

Voor een behandeling
- Dossiers, werkstukken, Rx-foto’s in administratieve zone verzamelen
- Ontvangst patiënt
- Gegevens van de patiënt noteren of controleren
- Anamnese invullen of aanpassen
- Handhygiëne
- Nodige apparaten klaarzetten
- (Beschermfolie en afdekhoezen aanbrengen)
- Tip meerfunctiespuit, nevelzuiger, speekselzuiger plaatsen
- Roterend materiaal plaatsen
- Instrumenten, producten klaarleggen

Begin werkdag
Werkkledij
Handhygiëne
Flushen - waterleidingen laten doorspoelen

Patiënt begeleiden
naar behandelkamer en installeren 
- In de behandelstoel
- Servet aandoen
- Bril, prothese, gsm aannemen
- Behandelstoel in behandelpositie
- Tandarts verwittigen
- Handen ontsmetten
- Handschoenen, mondmasker aandoen voor de …

Tijdens de behandeling
- Respect voor werkveld - propere zone
- Waternevel zo efficiënt mogelijk wegzuigen
- Gebruik transportpincet
- Gebruik van propere of wegwerp applicators
- Zorgen voor een optimaal verlicht werkveld

Situatie tijdens de behandeling (bvb telefoon)
- Handschoenen uitdoen
- Situatie afhandelen
- Handen ontsmetten
- Handschoenen aandoen
- Behandeling verderzetten

Na de behandeling
- Behandelstoel in uitgangspositie
- Handschoenen uitdoen
- Dossier correct invullen, afrekenen
- Eventueel volgende afspraak maken
- Op vraag van de tandarts eventuele richtlijnen voor de 

patiënt
- Patiënt uitgeleide doen
- (huishoud)handschoenen aandoen
- Scherpe voorwerpen in de naaldcontainer
- Instrumenten in ontsmettingsbak
- Disposables weggooien
- Andere materialen verwijderen volgens voorschriften (AA)
- Beschermhoezen verwijderen en wegwerpen
- Zuigslangen doorspoelen
- Reinigen en ontsmetten van werkblad, unit, operatielamp, 

Rx-toestel, aspiratie-eenheid ...
- Handschoenen uitdoen



Handhygiëne 
- Handen wassen bij aanvang van de werkzaamheden, na toiletbezoek, 

na eten, na pauze, bij zichtbare vervuiling, na de werkzaamheden.

- Handen wassen/ontsmetten voor en na iedere behandeling 

(ontsmettingsalkohol)

Periodiek onderhoud
- Filters en afzuigslangen regelmatig reinigen of vervangen
- Binnenzijde van de kasten regelmatig huishoudelijk reinigen
- Onderhoud autoclaaf

Einde behandelblok
- (huishoud)handschoenen aantrekken
- Instrumenten reinigen volgens protocol praktijk
- Reinigen, ontsmetten en smeren van roterend materiaal
- Opbergen van de instrumenten volgens protocol praktijk
- Zuigleidingen ontsmetten volgens richtlijnen product
- Behandelstoel en praktijkruimte huishoudelijk schoonmaken


