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Endoscopie gerelateerde infecties

• Endogene (eigen microbiële flora) meestal

• E. coli, Klebsiella, Enterobactereales spp. of Enterokokken

• Kunnen moelijker worden voorkomen door goed gecontroleerde 

desinfectieprocedures 

• Exogene

• Gramnegatieve bacteriën (P. aeruginosa, S. marcescens,

Salmonella spp.), mycobacteriën en schimmels/gisten, legionella

• Transmissie naar patiënten door gecontamineerde endoscopen en 

accessoires

• Moeten worden voorkomen door strikte desinfectieprocedures



Hoe ernstig is het probleem van infecties met 

endoscopen?

• ECRI rapport 2018

– Top 10 

• Health technology hazards

• Patient safety concerns for health organisations
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Hoge Gezondheidsraad (HGR) advies 

• Vorig advies van 2010

– Nieuwe technologie

• Scopen

• Desinfectiemethodes 

• Leden werkgroep:

– Specialisten en techniekers van de endoscopie

– Ziekenhuishygiënisten (arts, VPK)

– Microbiologie, infectiologen

– Ziekenhuisapothekers, 

sterilisatieverantwoordelijken

•
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Wat beschrijft het advies van de HGR?

• Endoscopen thermosensibel

– Zonder kanaal

• Rigide sondes

• Flexibele sondes

• Echo endoscopen 

– Met kanaal

• Exclusief thermoresistente endoscopen

– Sterilisatie uitvoeren
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Endoscopen zonder kanaal
12

Vaginale echo

Rhinolaryngoscoop 

Transoesophagale echo

Mini sonde pneumo



Tracheale intubatiesonde13



Urologie14

Rectale echografie



Urologie
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Soepele cystoscoop



Beschermende mantel (« condoom ») (1)

• Verplicht gebruik bij vaginale en rectale sonde

• Aangeraden bij langdurige procedures (transoesofagale echo)

• Optioneel bij anderen

• = medisch hulpmiddel voor éénmalig gebruik

• Latex of elastomeer zoals polyurethaan

• Vorming personeel essentieel

• Integriteit controleren

• Vervaldatum opvolging

16



Beschermende mantel (2)

• Verminderd besmetting tijdens procedure

• Verhoogt desinfectie efficiëntie na procedure

• Sluit contaminatie NIET uit, regelmatig perforatie (cfr handschoenen, 

condooms,….)

• High level desinfectie steeds noodzakelijk = Belgische richtlijn
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Desinfectie endoscopen zonder kanaal?

• Automatische systemen

• Ultraviolets

• Waterstofperoxide

• Doekjes

• « Onderdompeling »
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Automaten: voordelen

Standaardisatie/ reproduceerbaarheid

Minder toxisch voor de gebruiker

Traceerbaarheid

Noodzakelijk blijft:

• Vooraf reinigen met droge doek, geen spoeling
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Ultraviolets (UV-C)

• Gesloten systeem

• Gefixeerde lampen UV-C 

• Fotonen energie denatureren RNA/DNA van de 

micro-organismen

• Efficaciteit (ook HPV) aangetoond in vitro 

• Niet corrosief voor sondes

• Traceerbaarheid mogelijk

• Verschillende modellen:  -voor vaginale-echo en 

rectale en transoesophagale echo
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Waterstofperoxide basis

• Waterstofperoxide 35% (HPV)

• Bactericide, fungicide, mycobactericide en virucide 

• (met HPV)

• Gesloten systeem veilig naar gebruiker toe

• Cyclus van 7 min

Trophon2 - Nanosonix
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Doekjes: voordelen

Voorgedrenkt met chloordioxide of perazijnzuur 

» Bactericide, virucide, sporicide, mycobactericide

Logistiek voordeel, geen onderhoud, gebruik vlak bij gebruiker en 

onmiddelijk toe te passen

Turn around time kort 

Lagere toxiciteit voor personeel en patiënt

Laag volume, minder spatten of minder dampen (onderdompeling)
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Doekjes :nadelen

Minder standaardisatie door gebruiker

Beperkingen in mogelijk contact tussen doekjes en besmette oppervlakken 

waardoor werking misschien onvoldoende is

Weinig bekend van schadelijke effecten op het materiaal

1Alvaro et al Am J Infect Control 2009;37: 408
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Onderdompeling 26

• Enkel nadelen

• Toxiciteit

• Niet gestandaardiseerd

• Ongecontroleeerd

• Tijdsfactor/controle



Endoscopen met werkkanaal

• Meerdere kanalen

• Kleine lumina

• Nauwe kanalen

• Blinde bochten en     

hoeken



Richtlijnen  

• Aanbevelingen gelden ook voor privépraktijken

• Richtlijnen voor ruimtes, apparatuur, personeel

(drink)waterkwaliteit beschreven

• Volledig traject wordt beschreven van 

gebruiksklaar maken van een gedesinfecteerde

endoscoop t.e.m. droging/opslag

28



Ruimte: scheiding proper vuil ruimte en circuit29



Richtlijnen 

• Eerste manuele reiniging & voorreiniging obligatoir

• Steeds machinale high level desinfectie 

• Manuele desinfectie niet langer ondersteund 

• Wanneer sterilisatie van warmtegevoelige endoscoop 

noodzakelijk is (Spaulding) gebeurt dit met 

waterstofperoxide (HGR 9256, 2017 sterilisatie van 

medische hulpmiddelen)
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Bron: SFERD versie 4.0 2016

31



Digitale registratie 

is de streefnorm 

dit geldt ook voor 

van belading en 

procesgegevens 

32
Zuivere eenmalig te gebruiken  

of gedesinfecteerde 

herbruikbare transportbak, 

afgesloten, herkenbaar als 

“clean” of  “dirty”



Explicietere 

omschrijving werkwijze 

bij defecte endoscoop 

+ acties bij terugkeer 

van een herstelde 

endoscoop
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Eerste reiniging/manuele voorreiniging

• Essentiële stap  = 1 tot 5 log reductie (Pietsch et al. 2016)

• Onmiddellijk in endoscopiezaal

• Manuele voorreiniging in desinfectielokaal = zo snel 

mogelijk en “binnen een redelijke termijn” na de 

eerste reiniging 

• Lek test 

• Mantel en bedieningshuis

• “borstelen” ventielen dan interne kanalen &  doorspuiten 

(cave high risk endoscopen -> reinigingsvoorschriften fabrikant)

 correcte uitvoering vraagt minimale tijdsinvestering 
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Voorreinigen endoscoop - 3 kanalen.mp4


Verhoogd risico op contaminatie van 

duodenoscopen en lineaire endoscopen
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Duidelijkheid omtrent de maximale 

gebruiksduur van niet gedroogde 

endoscopen en gedroogde 

endoscopen bewaard in een 

droogkast
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Droogproces en opslag

• 4u regel is gebaseerd op grondbeginselen van 

microbiologie
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Droogproces en opslag

• Indien geen droogkast en geen gebruik binnen de 4u 

• opnieuw machinaal reinigen/desinfecteren voor een volgend gebruik

• Droogkast (EN 16442): droogtijd varieert van 30 tot 120 

min. en bepaalt uiterst tijdstip opslag in droogkast; 

bewaartermijn bepaald door fabrikant

• Droogt buitenkant EN interne werkkanalan

• Endoscopen niet op bodem droogkast

• Ventielen en andere losse onderdelen blijven 

ongemonteerd bij de endoscopen
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Hulpmiddelen

• Endotherapeutische accesoires= contact met steriel 

weefsel: single use steriel voorkeur, indien toch 

herbruikbaar: sterilisatie enkel onder strikte 

voorwaarden

• Ventielen, doppen, bijtringen bij voorkeur single use, 

indien herbruikbaar machinale reiniging en 

ontsmetting (ventielen vooraf borstelen) 

• Single use reinigingsborstels

• Spoelbak: ledigen en reinigen na elke endoscoop-was
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Nut microbiologische controles?40



(Inter)nationale richtlijnen 

• Sterk verschillend 

• Per land/beroepsgroepen

• Frequentie kweken

• Methodes staalafname

• Interpretatiecriteria

• Wetenschappelijke argumenten beperkt

• Routinematig controle?
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Microbiologische controle: Richtlijnen

• België: HGR nr 8355, 2019              

• Nederland: NVMM 2018; WIP 2016; SFERD 2017

• ESGE-ESGENA, 2007 + 2017

• Frankrijk: DGS/DHOS, CTINILS 2016

• Verenigd Koninkrijk: HTM 01-06, 2016

• VS: CDC 2018; Multisociety guideline 2018

• Australië: GESA-GENCA 2010



Waarom microbiologische kweken afnemen?

• Belang om te kweken= weten wat probleem is

– Welk type microorganisme

– Origine probleem

– Probleem in proces

• Handen medewerkers

• Water 

• Belang gestandaardiseerd kweken

– Vergelijken resultaten mogelijk in rapporten 

outbreaks,…
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Microbiologisch rapporteren

• Belang rapporteren incidenten

– Leren van elkaar

– Fouten gebruiken om zelf te verbeteren

– Gestandaardiseerd kweken hulp dan om 

resultaten te vergelijken

44



Aanbevelingen HGR

• Controles uitvoeren op

• Spoelwater endoscopendesinfector 
• Routinematig 

• Endoscopen
• Elke endoscoop niet routinematig 

• Routinematig elke hoog-risico endoscoop minimaal 

1x/jaar
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Laatste spoelwater: wanneer?

• Periodiek om de 3 maanden

• Na installatie of verhuis van een endoscopendesinfector 

• Na reparatie en onderhoud van een endoscopendesinfector 

• Na ingrijpende wijziging van de procedure (product 

verandering,…)

• Toestellen blijven werken zonder te wachten op het 

resultaat
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Laatste spoelwater: Methode staalafname en 

kweek 

• Minimum 2X100ml spoelwater met steriele spuit 

afnemen

• Neutraliseer indien desinfectans bij laatste spoelwater

• Volg steeds protocol leverancier indien aanwezig

• Concentreer spoelwater via filtering (of centrifugatie)

• Uitplaten 

• op BA 30-35°C gedurende 2 dagen

• Op R2A (of ander gelijkwaardig medium) bij 20-25°C gedurende 5 

dagen (voor waterbacteriën )
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Hoog-risico endoscopen

• Hier enkel systematische controle 1x/jaar van 

hoog-risico endoscopen als minimum

• Indicator voor microbiologische kwaliteit andere 

endoscopen

• Verder bij vermoeden probleem van 

infectieoverdracht of defect van 

endoscopendesinfector
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Methode 

• https://youtu.be/Btz-ZEkHrAg
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https://youtu.be/Btz-ZEkHrAg


Hoog-risico endoscopen: Methode kweek

• Min 2 personen

• Gedesinfecteerd veld of steriel veld

• Spoel elk werkkanaal met min 20 ml steriele vloeistof, vang 

alles samen op in 1 steriel recipiënt

• Bij positief resultaat herhalen met opvang per werkkanaal 

apart

• Biopsie/aspiratiekanaal bemonsteren via Flush en brush-

flush methode met steriele borstel voor éénmalig gebruik

• Spoelvloeistof en borstel samen vortexen en concentreren

• Tangenlift op en neer bewegen bij bemonstering

• Distale uiteinde tangenlift met apart borsteltje bemonsteren
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BIOFILM

• Is een groep microorganismen die zich vasthecht op een 

oppervlak en die wordt omgeven door een extracellulaire 

polymere substantie (EPS) 

• Op de beschadigde, maar ook op de intacte 

endoscoopkanalen

• Gevolgen:

 Falen van desinfectie

 Besmetting patiënten tijdens endoscopie

 Uitbraken infectie



BIOFILM52



Biofilm verwijderen

• Micro-organismen overleven bij het blootstellen aan 

droogte, chemische stoffen en antibiotica 

• Toegenomen resistentie tegen antibiotica en 

desinfectiemiddelen

• Belangrijke risicofactor voor infectieuze complicaties 

Costerton, 1999; Chicurel, 2000; Trautner, 2004



Interpretatie resultaten kweken

• Type micro-organisme belangrijk

Totaal kiemgetal

• <10 KVE/100ml laatste voor spoelwater endoscopendesinfector

• <20 KVE/20ml spoelwater kanalen endoscopen
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Te ondernemen actie naargelang de resultaten van het 

laatste spoelwater van de endoscopendesinfector
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Te ondernemen actie naargelang de resultaten van de 

microbiologische controles van hoog-risico endoscopen
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Alternatief microbiologie?

• ATP = adenosine triphosphate 

– Energieleverancier processen in de cellen

– Hoeveelheid aanwezig celmateriaal

• Indicatie aanwezigheid levensvatbare organismen + 

recent afgestorven cellen

• Luciferine + ATP + O2 = oxyluciferine + licht RLU 

(relative light units)

• Meetbare hoeveelheid licht = proportioneel 

aanwezige ATP
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ATP en endoscopen

• Aantonen achterblijvend organisch materiaal

– Indicatie kwaliteit van reiniging/ontsmetten

– Aanvullende controle op proces

– Geen vervanging van microbiologie

– Op verschillende momenten in proces doen om 

concrete verbeteracties in te voeren

• Bedside reiniging

• Manuele voorreiniging

• Machine zelf

• Conditie van de scoop
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Vergelijking ATP-microbiologie

• Microbiologie

– Referentie

– Complex

– Duur

– Tijdsfactor 

– Quarantaine 

• ATP

– Eenvoudig

– Goedkoper

– Snel

• Bijsturen snel

• Hogere frequentie 

uitvoeren

– Training personeel

59



ATP feedback als opleiding60



The future?61



The future?62
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