
An Endoscope has no brain!!

 De enige workshop waar smartphones toegelaten zijn
 De enige workshop waar mooie prijzen te winnen zijn
 Ga alvast naar kahoot.it
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Wie zijn wij?

 An en ‘haar’ CSA in AZ Sint-Lucas Brugge

 Thomas en ‘zijn’ CSA’s in ZNA

 Gert en ‘zijn’ CSA in AZ Klina

 Matthias en ‘zijn’ CSA’s in AZ Delta
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Vereniging Sterilisatie in de 
Ziekenhuizen

 Voorzitter: Krist Henrotin

 Ondervoorzitter: Thomas Onsea

 Penningmeester: Els Vastmans

 Secretaris: Sandra Boets

 Bestuursleden: Geert Ballyn, Patrick Decruyenaere, Anje Descamps, Anja 
Huysmans, Wout Meert, Gert Nuyts, An Surmont, Sigurd Van Den Driessche

 Tweemaandelijkse bestuursvergadering + regelmatige deelname aan 
werkgroepen, opleidingstrajecten,…



Samenwerking beroepsverenigingen en 
overheden



Wat doen wij?
 Met andere beroepsverenigingen gemeenschappelijke doelen definiëren: 

samen sterk

 Deelname aan werkgroepen binnen de Vlaamse en Federale overheid:

 Reprocessing single-use

 Aanbevelingen HGR: sterilisatie en reiniging/desinfectie flexibele scopen

 Vlaamse Eisenkaders

 Herschrijven consignatie- en leencontracten voor medische hulpmiddelen

 Ondersteunen van onderwijs

 Postgraduaat Sterilisatie Management

 Opleiding sterilisatiemedewerker

 Organiseren van de jaarlijkse studiedag: evenwicht tussen theorie (plenaire 
sessies) en praktijk (workshops)  5 december 2019

 Organiseren van de provinciale kwaliteitswerkgroepen  meer evolueren 
naar actieve werkgroepen
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Waar kan de mosterd gehaald worden?
 SFERD Kwaliteitshandboek (versie 2016) opgesteld door de Stuurgroep 

Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie van Nederland

 ESGENA Guideline voor de reprocessing van flexibele endoscopen en hun 
accessoires

 Aanbevelingen HGR 8355 (mei 2010): Aanbevelingen inzake het onderhoud 
van flexibel warmtegevoelig endoscopisch materiaal en de preventie van 
infecties

 Vlaamse Zorginspectie: voorlopig eisenkader en de hoofdstukken verwerkt in 
het internistisch zorgtraject



De ene endoscoop is de andere niet
 Manier van visualisatie

 Fiber-endoscoop: optische fiber technologie

 Video-endoscoop: microchip voor beeldwaarneming en elektronische data 
overdracht

 Echo-endoscoop: ultrasound echografisch beeld van onderliggende zone (klieren)

 Flexibele vs. rigide endoscopen

 Anatomisch bereik: KOSTELIJK!  voorbeeldprijzen:

 Bronchoscoop fiber € 12.000

 Cystoscoop fiber € 12.500

 Duodenoscoop video € 40.000

 Gastroscoop video € 45.000 – echo € 100.000

 Colonoscoop video € 50.000

 …



Gamma endoscopie Olympus®



Voorbeeld duodenoscoop Olympus®



Opbouw endoscoop



Classificatie volgens Spaulding
Indeling Instrument in contact met Decontaminatie
Niet-kritisch 
instrumentarium 
(vb. uitwendige
echoprobe)

Intacte huid, geen slijmvliezen Reinigen, low-level 
desinfectie en drogen

Semi-kritisch 
instrumentarium 
(vb. colonoscoop)

Slijmvliezen, beschadigde huid Reinigen, high-level 
desinfectie en drogen

Kritisch 
instrumentarium 
(vb. scalpel)

Steriele lichaamsholten, bloedbaan Reinigen, desinfectie, 
steriliseren en drogen

 De raad van the American Urological Association
The decision to either high-level disinfect or sterilize a cystoscope
and accessories is dependent on material compatibility, the standard 
of practice, the availability of the sterilizer and the time constraints 
needed to reprocess the devices. Each facility should establish a 
“standard of practice” that they can achieve consistently to deliver 
the same level of care to all patients.



Aanbeveling HGR 8355 (2010)

Instrumenten Toegangsweg Onderzochte plaats Aanbevolen
behandeling

Choledoscoop retrograad Gekoloniseerd Gekoloniseerd High level desinfectie

Hysteroscoop Gekoloniseerd Steriel Sterilisatie

Cystoscoop Gekoloniseerd Steriel High level desinfectie

Ureteroscoop Gekoloniseerd Steriel Sterilisatie

Echoendoscoop Gekoloniseerd Gekoloniseerd High level desinfectie



Nieuw onderzoek: Is de blaas steriel?

 De blaas blijkt toch niet zo steriel...
Abstract

In the human body, there are 10 bacterial cells for every one human cell. This fact 
highlights theimportance of the National institutes of Health’s initiative to map the 
human microbiome. The Human Microbiome Project was the first large-scale mapping 
of the human microbiome of 5 body sites: GI tract, mouth, vagina, skin and nasal 
cavity using culture-independent methods. The bladder was not originally tested 
because it was considered to be sterile and there were complexities regarding sample 
collection. Over the last couple years our team along with other investigators have 
shown that a urinary microbiome exists and for most individuals it plays a protective 
role.

 Curr Bladder Dysfunct Rep. 2016 March ; 11(1): 18–24. doi:10.1007/s11884-016-0345-8.



De biofilm is geen komedie

 Biofilm: bacteriën in beschermende extracellulaire matrix

 Moeilijk te verwijderen
 zelf met huidige enzymatische/licht alkalische reinigingsproducten!

 studie T. Vanzieleghem 2017

 Bijkomend belang van grondige manuele reiniging / goede borsteltjes 
voor lumina

 Interne defecten (minuscule scheurtjes…) kunnen ook 
aanhechtingsplaatsen zijn -> onderhoud endoscopen belangrijk



Studie T. Vanzieleghem, Central Service 5/2017



High-level desinfectie
 High-level desinfectie vereist voor endoscopen (uitz. ook 

sterilisatie)

 Glutaaraldehyde (GA) vs. perazijnzuur (PAA)
 GA: compatibiliteit goed, goedkoop // trage werking tegen sporen, mogelijke 

fixatie proteïnen - belang van voorreiniging, vervuilend, nevenwerkingen 
personeel (irritatie bovenste luchtwegen)

 PAA: snelle, sporicide actie, milieuvriendelijk, geen fixatie proteïnen // 
azijngeur, duur, belang van pH voor materiaalcompatibiliteit

 Omschakeling van GA naar PAA de voorbije jaren

 Discussie: in de toekomst richting steriliseren van 
endoscopen (broncho, cysto…) met waterstofperoxide of 
ozon?



Wat houdt de eerste voorreiniging in?

 ESGE-ESGENA guidelines 2008  SFERD richtlijnen 2018





ERCP: Endoscopische Retrograde Cholangio
Pancreaticografie

 Onderzoek van de afvoerwegen van lever, galblaas en de 
pancreas.  Allen “kruidje roer me niet”



ERCP: Endoscopische Retrograde 
Cholangio Pancreaticografie

 De aanbeveling uit HGR 8335 (2010):

Instrumenten Toegangsweg Onderzochte plaats Aanbevolen
behandeling

Choledoscoop retrograad Gekoloniseerd Gekoloniseerd High level desinfectie

Hysteroscoop Gekoloniseerd Steriel Sterilisatie

Cystoscoop Gekoloniseerd Steriel High level desinfectie

Ureteroscoop Gekoloniseerd Steriel Sterilisatie

Echoendoscoop Gekoloniseerd Gekoloniseerd High level desinfectie



ERCP: Endoscopische Retrograde 
Cholangio Pancreaticografie

 19/02/2015: FDA safety communication
 Het complexe ontwerp van een duodenoscoop of ERCP endoscoop kan goed 

reinigen en desinfecteren bemoeilijken.

 Sommige onderdelen zijn extreem moeilijk te bereiken en goed reinigen van 
alle delen van de scoop kan onmogelijk blijken.

 In tegenstelling tot andere endoscopen bevatten duodenoscopen een lift 
mechanisme aan de tip. Met dit mechanisme kan de hoek gewijzigd worden 
waarmee bv een sphincterotoom in de pancreaskanalen wordt ingebracht.

 De bewegende onderdelen van deze lift bevatten microscopische holten, 
onbereikbaar voor een borstel.

 Na reiniging en desinfectie blijven in deze holten lichaamsvloeistoffen en 
weefselresten achter.

 Microbiële contaminatie leidt tot infecties bij de volgende patiënten.



ERCP: Endoscopische Retrograde 
Cholangio Pancreaticografie

 19/02/2015: FDA safety communication



ERCP: Endoscopische Retrograde 
Cholangio Pancreaticografie

 Een oplossing:
 Pentax® gebruikt disposable elevator cap (DEC)

 Olympus® paste design aan van haar TJF-Q180V



Bewaarkast versus droogkast

 Bewaarkast: afgesloten kast, met of zonder overdruk op 
kamertemperatuur, geen aansluiting van de kanalen mogelijk
 Voor kanaalloze scopen

 Geen actieve droging

 Enkel voor droge scopen

 Droogkast (= ‘storage cabinet’): afgesloten kast, met of zonder 
overdruk op kamertemperatuur, met aansluiting voor de 
kanalen
 HEPA-gefilterde lucht: actieve droging

 Scoop kan nat opgehangen worden

 Droging van de volledige scoop: binnen en buitenzijde



Bewaarkast versus droogkast



Validatie

 Een proces valideren wil zeggen:
 Aantonen dat dit proces voldoet aan de gangbare normen

 Aantonen dat dit proces zonder moeite kan herhaald worden en steeds 
tot dezelfde resultaten leidt (Reproduceerbaarheid)

 De gangbare norm voor was- en desinfectiemachines:
 ISO norm: EN ISO 15883-1 tot en met 4

 SFERD-handboek

 Documentatie van de leverancier 

 Reproduceerbaarheid:
 De procedure moet goed gedocumenteerd worden (validatieprotocol)

 Als er strikt gewerkt wordt volgens de procedure garandeert een 
validatie van deze procedure een steriel eindresultaat



Validatie: welke?

1. Ontwerp (Design Qualification of DQ)
• Veiligheidstesten door erkend keuringsorganisme. 
• Dit doet de fabrikant.  Het toestel krijgt bij goedkeuring een CE 

keurmerk.

2. Installatie (Installation Qualification of IQ)
• Na de installatie nazien of alles goed is aangesloten.
• Ijking en kalibratie.

3. In gebruikname van het toestel (Operational Qualification of OQ)
• Nazien of alle onderdelen goed werken.

4. Performantie (Performance Qualification of PQ)
• Bewijzen dat het toestel werkt volgens de normen.



Validatie

 Nauwkeurige beschrijving van hoe de controle moet 
uitgevoerd worden

 Meting parameters: temperatuur, tijd en dosage
chemicaliën

 Testen van de kanalen

 Gebruik van dummyscopen

 Testbevuiling



Validatie: performantie

 Opnieuw uitvoeren in de volgende gevallen:

 Belangrijke werken (vb. vervanging pomp)

 Belangrijke wijzigingen in het proces (vb. ander 
desinfectiemiddel)

 Wie valideert?

 DQ, IQ en OQ door fabrikant/leverancier

 PQ als bewijs voor de buitenwereld moet uitgevoerd worden door 
een onafhankelijk controle organisme of kan zelf uitgevoerd 
worden bij de beschikking over de juiste middelen en tijd

 PQ liever niet door fabrikant/leverancier -> tegelijk rechter en 
partij



Wat met de waterflesjes?



Microbiologische test spoelwater
 Microbiologische kwaliteit van het laatste spoelwater dient getest te worden 

bij de installatie van het toestel

 Na de validatie is het voldoende om 3-maandelijks de controle uit te voeren





BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!!!

ZIJN ER NOG VRAGEN???
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