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VELDNORMEN ENDOSCOPEN

• SFERD “Kwaliteitshandboek Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie”

• WIP richtlijn “Thermolabiele, flexibele endoscopen”

• WIP richtlijn “Reiniging, desinfectie en sterilisatie medische hulpmiddelen voor hergebruik”
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WERKGROEP MICROBIOLOGISCHE CONTROLE 
SCOPEN

• Start medio 2015.

• Subsidie Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

• Conceptversie “Richtlijn controle op microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele gastro-

intestinale endoscopen” klaar medio 2017.

• Deze conceptversie is toegestuurd aan alle betrokken wetenschappelijke- en/of 

beroepsverenigingen. 



REACTIES OP CONCEPTVERSIE

• 500+ reacties.

• Meest voorkomende opmerkingen:

� Keuze voor prevalentiemeting en tijdspanne daarvan (1 week).

� Waarom beperkt de richtlijn zich tot flexibele thermolabiele hoog-risico 

gastro-intestinale endoscopen?

� Vrijblijvendheid in wijze van monsterafname en kweekmethodes.

� Relatie tot SFERD-handboek.

� Onjuiste benamingen, taalfouten, tegenstrijdigheden, gebrekkige 

onderbouwing etc., etc., etc….



UITGANGSVRAGEN

• Welke endoscopen?

• Hoe vaak kweken?

• Waarmee bemonsteren?

• Hoe kweken?

• Wat te doen bij afwijkende bevindingen?



WELKE ENDOSCOPEN

• Thermolabiele flexibele gastro-intestinale 

endoscopen.

• In de richtlijn worden geen uitspraken 

gedaan over microbiële controle van 

rigide scopen noch van andere flexibele 

niet-gastro-intestinale endoscopen.



FLEXIBELE THERMOLABIELE HOOG-RISICO GASTRO-
INTESTINALE ENDOSCOPEN 

• Ingewikkeld ontwerp biedt ruimte voor achterblijven van lichaamsmateriaal.

• Mogen na reiniging en desinfectie niet gesteriliseerd worden*.

• Literatuur search: 11% - 44% leidt tot positieve kweek.

� Rercente NL studie (nog niet gepubliceerd): 22% waarvan 15% darm-orale flora.



HOE VAAK OF WANNEER KWEKEN?

• Uitgangspunt: balans tussen patiëntveiligheid en logistieke belasting van de endoscopenketen.

• Op welke wijze wordt de microbiologische veiligheid van flexibele thermolabiele hoog-risico 

gastro-intestinale endoscopen minimaal gewaarborgd?

• Op welke wijze wordt de microbiologische veiligheid van flexibele thermolabiele NIET hoog-risico 

gastro-intestinale endoscopen minimaal gewaarborgd?

• Op welke wijze wordt de microbiologische veiligheid van een flexibele thermolabiele gastro-

intestinale endoscoop gemonitord die gebruikt is bij een BRMO-drager?



FREQUENTIE SCOPENKWEKEN
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PREVALENTIEMETING

• Stel een plan op voor een prevalentiemeting voor alle thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-

intestinale endoscopen.

• Prevalentiemeting dient maximaal 1 week te duren.

� Binnen deze periode worden alle hoog-risico gastro-intestinale endoscopen eenmaal gekweekt.

• De betreffende endoscopen worden tijdens de prevalentiemeting niet uit de roulatie genomen.



PREVALENTIEMETING NEGATIEF

• Indien geen positieve endoscopen:

� Herhaal prevalentiemeting na 6 maanden voor alle thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-

intestinale endoscopen.

� indien opnieuw negatief: herhaal prevalentiemeting na 1 jaar.



PREVALENTIEMETING POSITIEF

• Aard van het gevonden micro-organisme bepaalt de te nemen vervolgacties.



KWEEKUITSLAGEN:
DRIE GROEPEN

Contaminatiecategorie***    Micro-organismen    ****    Opmerkingen    

Darm-orale    flora*        Darm Enterobacteriaceae  

Niet fermenterende 

Gram-negatieven 

Pseudomonas aeruginosa 

Acinetobacter spp. 

Stenotrophomonas maltophilia   

Enterococcus spp.  

Staphylococcus aureus   

Candida spp.  

Oraal Moraxella spp.   

Neisseria spp.  

Rothia spp.   

Streptococcus spp.   

Huidflora**    CNS  

Bacillus spp.   

Micrococcus spp. Inclusief aanverwante micro-organismen 

Corynebacterium spp.   

Waterflora**        Niet fermenterende  

Gram-negatieven 

Pseudomonas spp.,  

m.u.v. Pseudomonas aeruginosa 

Atypische 

mycobacterieen 

 

Spp.: species; KVE: Kolonie Vormende Eenheden; CNS: Coagulase-negatieve staphylococci.  

* Iedere aanwezigheid (≥1KVE/20mL) wordt beschouwd als contaminatie. **Contaminatie bij > 20 KVE/20mL. *** Indien een 

micro-organisme bij meerdere groepen kan behoren, is er gekozen voor een indeling bij de groep met het grootste risico. **** 

Deze lijst c.q. indeling is niet compleet, maar indicatief.  

 





DARM-ORALE FLORA

Kweek    van    één    thermolabiele    hoog-risico    gastro-intestinale    endoscoop    positief    op    darm-orale

flora    

� Neem de positieve thermolabiele hoog-risico gastro-intestinale endoscoop uit de roulatie. 

� Reinig en desinfecteer de endoscoop opnieuw en laat deze uit roulatie tot de kweekuitslag

bekend is.  

� Kweek vervolgens de endoscoop opnieuw: 

- indien negatief: endoscoop in gebruik nemen; 

- indien opnieuw darm-orale flora: laat de scoop inspecteren door de medische techniek: 

- indien afwijking: reparatie endoscoop; 

- indien geen afwijking: reinig, desinfecteer en kweek de endoscoop opnieuw: 

- indien negatief: endoscoop terug in roulatie; 

- indien nog steeds positief op darm-orale flora: endoscoop naar leverancier. 

- indien water- of huidflora: zie kweek positief op water- of huidflora. 



DARM-ORALE FLORA

Kweek    van    twee    thermolabiele    hoog-risico    gastro-intestinale    endoscopen    positief    op    darm-

orale    flora    

� Volg procedure zoals bij “Kweek van één thermolabiele hoog-risico gastro-intestinale

endoscoop positief op darm-orale flora”. 

� Herhaal prevalentiemeting na 2 weken. 

 

Kweek    van    drie    of    meer    thermolabiele    hoog-risico    gastro-intestinale    endoscopen    positief    op

darm-orale    flora    

� Volg procedure zoals bij “Kweek van één thermolabiele hoog-risico gastro-intestinale

endoscoop positief op darm-orale flora”. 

en 

� Audit het reiniging- en desinfectieproces van thermolabiele hoog-risico gastro-intestinale

endoscopen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken. 

� Indien ≤2 high-riskthermolabiele hoog-risico gastrointestinale endoscopen aanwezig en

beiden positief: handel conform ≥ 3 endoscopen positief.  



HUIDFLORA

Kweek    van    één    thermolabiele    hoog-risico    gastro-intestinale    endoscoop    positief    op    huidflora    

� Neem de positieve high risk index thermolabiele hoog-risico gastro-intestinale    endoscoop

niet uit de roulatie. 

� Reinig en desinfecteer de endoscoop opnieuw. 

� Kweek de endoscoop opnieuw: 

- indien negatief: geen verdere actie nodig; 

- indien opnieuw huidflora: 

- reinig en desinfecteer de endoscoop opnieuw; 

- kweek de endoscoop opnieuw: 

- indien neg: geen verdere actie nodig; 

- indien opnieuw positief:  

 handel conform bevinding één endoscoop positief huidflora;    

- aanscherpen infectiepreventiemaatregelen bij handelingen R&D proces;    

- indien bij herhaling (3 keer) een micro-organismeMO van hetzelfde species wordt

gekweekt: endoscoop opsturen naar leverancier.     

- indien darm- of waterflora: zie kweek positief op darm- of waterflora 



HUIDFLORA

Kweek    van    twee    of    meer    thermolabiele    hoog-risico    gastro-intestinale    endoscopen    positief    op

huidflora    

� Volg procedure zoals bij “Kweek van één thermolabiele hoog-risico gastro-intestinale

endoscoop positief op huidflora”. 

� Bij zes of meer positieve kweken in twee of meer verschillende thermolabiele hoog-risico

gastro-intestinale    endoscopen binnen 3 maanden:  

- audit het proces van handling direct na desinfectie conform SFERD-handboek; 

- audit het proces van kweekafname bij thermolabiele hoog-risico gastro-intestinale

endoscopen conform SFERD-handboek (zie hoofdstuk bemonstering van deze richtlijn); 

- audit de endoscopenopslag conform SFERD-Handboek. 

- Voer KVE metingen uit d.m.v. actieve luchtbemonstering in de ruimte waar handling met

de gedesinfecteerde scopen plaats vindt. 

Herhaal prevalentiemeting na 2 maanden.  



WATERBACTERIËN

Kweek    van    één    thermolabiele    hoog-risico    gastro-intestinale    endoscoop    positief    op

waterbacteriën    

� Neem de positieve thermolabiele hoog-risico gastro-intestinale    high risk index endoscoop

niet uit de roulatie. 

� Reinig en desinfecteer de endoscoop opnieuw. 

� Kweek de endoscoop opnieuw: 

- indien negatief: geen verdere actie nodig; 

- indien opnieuw waterbacteriën: laat de endoscoop inspecteren door de medische

techniek: 

-  indien afwijking: reparatie endoscoop;  

-  indien geen technische afwijking: reinig, desinfecteer en kweek de endoscoop opnieuw

en controleer de 

endoscopendesinfector (visuele inspectie en kweek laatste spoelwater): 

- indien negatief: onderneem geen verdere actie; 

- indien nog steeds positief op waterbacteriën:  

- indien afwijkingen: ageer naargelang de oorzaak;  

- indien geen afwijkingen: endoscoop naar leverancier. 

- indien darm- of huidflora: zie kweek positief op darm- of huidflora. 



WATERBACTERIËN

Zes    positieve    kweken    in    twee    of    meer    verschillende    thermolabiele    hoog-risico    gastro-

intestinale    endoscopen    binnen    een    periode    van    3    maanden    

� Controleer de wasmachineendoscopendesinfectoren conform SFERD-handboek, met name

de afvoer van het laatste spoelwater. 

� Kweek Overweeg de aan- en afvoerslangen te kweken. 



DARM-ORALE FLORA ÉN HUIDFLORA EN/OF 
WATERBACTERIËN

Kweek    van    één    thermolabiele    hoog-risico    gastro-intestinale    endoscoop    positief    op    darm-orale

flora,    huidflora    en/of    waterbacteriën    

� Handel conform de bevinding dat één thermolabiele hoog-risico gastro-intestinale    

endoscoop positief is op darm-orale flora. 



REINIGINGSTESTEN

• Tonen de aanwezigheid van organisch restmateriaal aan dat niet zichtbaar hoeft te zijn.

• Twee groepen testen zijn te onderscheiden:

� Biomarkertesten: testen op eiwit- koolhydraat- of bloedresiduen;

� Adenosinetriphosfaat (ATP) bioluminescentie assays: aantonen van aanwezigheid van organisch 

restmateriaal door middel van (hoeveelheid) uitstralen licht in relative light units (RLU) (kwantitatief).

• De hoogte van de uitslagen komt niet overeen met de mate van de bacteriële contaminatie.

• Reinigingstesten worden niet aanbevolen ter controle van het reinigingsproces.



METHODE BEMONSTERING

Minimale criteria ten aanzien van scopendeskundige voor afnemen van kweken van flexibele

endoscopen zijn: 

� Afname gebeurt conform het SFERD-handboek. 

� De wijze van afname en transport valt onder de verantwoordelijkheid van de deskundige scopen

reiniging en desinfectie (DSRD). 

 

Minimale criteria voor de ruimte waar kweek wordt afgenomen zijn: 

� Kweekafname vindt niet plaats in een ruimte waar handeling met vuile endoscopen plaats vindt. 

 

Minimale criteria voor bemonstering endoscopen  

� Zie SFERD handboek (bijlage 8). 

 

Moment van bemonstering 

� Bepaal per instelling de kweekmomenten in verhouding endoscopen uit de droogkast versus

kweken endoscopen direct uit de desinfector, zoals deze in de dagelijkse praktijk bij de patiënt

worden gebruikt. 

 



METHODE BEMONSTERING

Wijze van bemonstering endoscopen 

- leg de procedure van bemonstering, conform deze richtlijn, vast in een protocol; 

- bemonster alle open kanalen van de endoscoop apart door deze te spoelen, met een

potje per kanaal; 

- volume vloeistof: 20 mL per kanaal;  

- gebruik een steriele vloeistof zoals fysiologisch zout, fosfaatgebufferde zoutoplossing

(PBS) of water om een endoscoop te bemonsteren; 

- bemonster de tip van de endoscoop met een droge wattenstok;. 

- Overweeg het biopsie/zuigkanaal met een steriele rager voor eenmalig gebruik te

bemonsteren. 

 

Transport 

- breng de bemonsteringsvloeistof en swab’s meteen naar het laboratorium conform 

afspraken transport afname patiëntmateriaal in het ziekenhuis. 



METHODE KWEKEN

� BeentBeënt voedingsbodems met geconcentreerde bemonsteringsvloeistof van een

endoscopenkanaal of de swab van een tip van een scoop. Voor een voorbeeld van een

kweekmethode zie bijlage 1. 

� Incubeer de platen 48 uur bij 35 tot 37 graden. 

� Beoordeel de platen op groei 18-24 uur en na 48 uur. 

� Bepaal van darmbacteriën de gevoeligheid conform de EUCAST. 

 

Op indicatie  

� Overweeg een arm medium voor detectie van onder andere waterbacteriën te beënten.    

� Voor een voorbeeld van een kweekmethode zie bijlage 1.    

� Incubeer deze plaat 5 dagen op 30 graden. 

� Beoordeel na 2 tot 5 dagen op groei. 



HOE NU VERDER?

• Wij hebben een plan t.a.v. scopenkweken, moeten we dat nu overboord gooien?

� Nee, de richtlijn gaat over de minimale eisen t.a.v. monitoring, meer mag altijd.

• Wij kweken alleen als daar reden voor is (bijv. defecte endoscoop), moeten we dat nu overboord 

gooien?

� Ja, de richtlijn gaat over de minimale voorwaarden voor monitoring.


