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1. Verantwoordelijkheden  

De mondhygiënist is verantwoordelijk voor onderstaande handelingen / activiteiten.  

 

2. Klaarleggen 

- Spiegel  

- Sonde  

- Servet  

- groen hoekstuk  

- Polijst cupje  

- Polijstpasta  

- H6/h7  

- S204s  

 

3. Behandeling  

- Patiëntenkaart opzoeken en openen  

- Patiënt binnen halen en plaats laten nemen  

- Servet voor doen en kort uitleggen wat de bedoeling is  

- Tandsteen verwijderen met de EMS  

- Tandsteen verwijderen (indien nodig) met de H6/7 + s204s  

- Polijsten  

- Patiënt uit de stoel begeleiden en eventueel meelopen naar de balie, voor het maken van 

een vervolgafspraak.  

- Handelingen en bevindingen invoeren in de patiëntenkaart  

- Patiëntenkaart afsluiten 

 

 

 

 

 Sheeld’s aanbrengen om  
- Meerfunctiespuit  

- Kleine afzuiger  

- Grote afzuiger  

- Bedieningspaneel unit (plakplastic)  
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4. Reiniging 

- Gebruikte instrumenten, boortjes, hoekstukken, turbine, tip meerfunctiespuit en 

afzuigcanule(s) verwijderen en verzamelen op een tray, om naar de sterilisatieruimte te 

kunnen worden gebracht voor de aansluitende reiniging, thermodesinfectie en sterilisatie  

- Servetten, tissues en drinkbeker verwijderen  

- Hoofdsteunhoes verwijderen  

- Gebruikte handschoenen uittrekken  

- Handen met handalcohol desinfecteren  

- Schone handschoenen aantrekken  

- Bekleding stoel, lamp, uithardingslamp, slangen zuigers, afzuighandstukken, spittoon, 

controle panel behandelunit, behandelunit, meerfunctiespuit, handgrepen, parkeerbeugels, 

toetsenbord en muis reinigen en desinfecteren met Mikrozid Sensitive reinigings- en 

desinfectiedoekjes  

- Meerfuctiespuit 10 seconden doorspoelen met water en lucht  

- Gebruikte waterleidingen 10 seconden doorspoelen  

- Afzuigslangen doorspoelen met 100-200ml water per afzuigslang  

- Schone afzuigcanule en schone tip meerfunctiespuit aanbrengen  

- Werkbladen reinigen en desinfecteren met Mikrozid Sensitive reinigings- en 

desinfectiedoekjes  

- Tray met het vuile instrumentarium (en eventuele overige gebruikte trays) naar de  

sterilisatieruimte brengen voor de aansluitende reiniging, thermodesinfectie en sterilisatie  

- Handschoenen, die gebruikt zijn bij de schoonmaakwerkzaamheden, uittrekken.  

- Handen met handalcohol desinfecteren  

- Stoel gebruik klaar maken voor de volgende behandeling (schone trays, traypapier, 

spiegel, sonde, hoofdsteunhoes, schone pincet op tissue op werkblad) 

 

5. Te gebruiken formulieren 

Geen 


