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SAMENVATTING
De vorige aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) (1995) betreffende
het onderhoud van endoscopisch materiaal waren dringend aan een update toe.
In dit document was er nl. nog sprake van zgn. ‘onderdompelbare’ endoscopen
en verwees men vooral naar manuele reinigings- en ontsmettingstechnieken.
Tegenwoordig zijn de meeste rigide endoscopen warmtebestendig en moeten ze een
volledige autoclaveringscyclus ondergaan (stoomsterilisatie). Flexibele endoscopen
daarentegen (gewoonlijk soepele endoscopen genoemd) zijn warmtegevoelig door
hun vorm en samenstelling (ze kunnen niet tegen temperaturen boven de 60°C).
De flexibele warmtegevoelige endoscopie wordt dagelijks routinematig gebruikt
voor zowel diagnostische, therapeutische als chirurgische doeleinden.
Gezien het voortdurende contact met slijmvliezen en lichaamsvochten en dus het
risico van overdracht van micro-organismen, heeft de HGR het belangrijk geacht
om – in het kader van de infectiebeheersing tijdens de zorgverlening – specifieke
aanbevelingen uit te schrijven op basis van de huidige wetenschappelijke kennis,
de reeds bestaande internationale aanbevelingen, het vorig advies van de HGR en
de recente ontwikkelingen van deze specifieke technologieën.
Met dit document wenst de Hoge Gezondheidsraad de gebruikers aanbevelingen
te verstrekken voor de reiniging, de desinfectie en de opslag van flexibele
endoscopen om de kwaliteitszorg in de medische praktijk te optimaliseren en
uiteindelijk ernaar te streven het infectierisico voor patiënten en personeel tot nul
te herleiden.
Daartoe heeft een specifieke werkgroep – bestaande uit deskundigen inzake
endoscopische technieken (geneesheren en verpleegkundigen), ziekenhuishygiëne,
desinfectie - sterilisatie (apotheker), enz. – dit document opgesteld met als doel de
practici (werkzaam in instellingen of in privépraktijken) realistische aanbevelingen
te verstrekken. Deze aanbevelingen berusten op een wetenschappelijke consensus
zodat ze in zoveel mogelijk situaties kunnen worden toegepast.
Om een optimaal veiligheidsniveau te bereiken en toch minimale regels te volgen,
wordt de practicus in deze aanbevelingen aangemoedigd om zijn eigen procedure
op te stellen, over bevoegd personeel in voldoende aantal en kwaliteitsmateriaal
in voldoende hoeveelheid te beschikken.
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In vergelijking met het vorige document dat in 1995 door de HGR gepubliceerd werd,
a) beschrijft deze handleiding de procedures om investeringen in geauto		 matiseerde systemen (desinfecterende wasmachines, opslagkasten) aan
		 te moedigen. De HGR raadt het gebruik ervan sterk aan omwille van de
		 traceerbaarheid, het naleven van de termijnen, de reproduceerbaarheid
		 van de procedures, de bescherming van het personeel, de melding van
		 fouten, enz. Een open lijst met de kenmerken van de wasmachines die
		 bij het uitbrengen van dit advies beschikbaar waren, is ter informatie als
		 bijlage opgenomen;
b) zijn andere producten (detergenten en desinfectiemiddelen) op de markt
		 gekomen en hebben ze hun doeltreffendheid bij gebruik bewezen;
c) wil dit document zo praktisch mogelijk zijn. Het beschrijft op een omstandige
		 manier het aanbevolen materiaal, de aangeraden werkmethodes stap
		 voor stap en vermeldt eventueel de voor het personeel aanbevolen
		 beschermingsmiddelen;
d) hebben de aspecten ‘Toezicht en controles van de procedure’ hevige
		 discussies veroorzaakt. De HGR dringt erop aan dat de practici bijzonder
		 belang hechten aan de controle van de procedures, niet alleen op basis
		 van resultaatsindicatoren zoals microbiologische controles (gelet op de
		 afwezigheid van evidence-based argumenten ter zake), maar ook van de
		 follow-up van structuur-, proces- en zelfs epidemiologische indicatoren.
Tot slot is dit onderwerp in constante evolutie en zal dit document in een nabije
toekomst moeten worden aangepast in functie van de voortgang van de kennis,
de ontwikkeling van technologieën (geautomatiseerde toestellen zoals wasmachines
maar ook toekomstige opslagkasten, enz.), de validatie van bepaalde producten
(zoals geëlektrolyseerd water, enz.), de vereisten van de wetgeving of de verplichting
inzake certificatie in de verzorgingsinstellingen, …
De HGR wenst ook de aandacht van de beleidsmakers en de bevoegde overheid
te vestigen op het feit dat ze via financiering het opgeven van manuele technieken
ten voordele van geautomatiseerde apparatuur moeten aanmoedigen. Dit geldt
eveneens voor de verbetering van de traceerbaarheid van de gestelde handelingen
en het oprichten van een vigilantienetwerk zoals reeds het geval is in andere
domeinen van het publieke leven waarbij de volksgezondheid betrokken is (bv.
Voedingsmiddelensector). Het is nl. wenselijk dat de overheid binnen een zo kort
mogelijke termijn een systeem van vigilantie opricht, rekening houdend met de
gelopen risico’s.
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AFKORTINGEN EN SYMBOLEN
AFNOR:
AFSSAPS:
APA:
APIC:
CCLIN:

Association Française de Normalisation (FR)
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (FR)
Acide Peracétique (PAZ: Perazijnzuur; PAA: Peracetic acid)
Association for Professionals in Infection Control and epidemiology
Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections
Nosocomiales (FR)
CFU:
Colony-Forming Unit (UFC - KVE)
CJD:
Creutzfeldt-Jakob Disease
(Ziekte van Creutzfeldt-Jakob, sporadisch)
vCJD:
Variant Creutzfeldt-Jakob Disease
(Variante vorm van ziekte van Creutzfeldt-Jakob)
CSH:
Conseil Supérieur d’Hygiène (ancienne dénomination du CSS)
CSS:
Conseil Supérieur de la Santé
DGS/DHOS/CTIN: Direction Générale de la Santé – Direction de l’Hospitalisation
et de l’Organisation de Soins – Comité Technique National des
Infections Nosocomiales (FR)
EAW:
Electrolytic Acid Water (Eau électrolytique acide)
ESGENA:
European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses
and Associates
FDA:
Food and Drug Administration (VS)
GA:
Glutaaraldehyde
HBV:
Hepatitis B virus
HGR:
Hoge Gezondheidsraad
HIV:
Human Immunodeficiency Virus
ISO:
International Organization for Standardization
LDE:
Laveur-Désinfecteur d’Endoscopes
NOTES:
Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery
MO:
Micro-Organisme
NCTA:
Non Conventional Transmissible Agents
(Niet-conventionele overdraagbare agentia)
NKO:
Neus-Keel-Oorafdeling
OFA:
Orthoftaalaldehyde
OMED:
Organisation Mondiale d’Endoscopie Digestive
ORP:
Oxygen reduction potential
OSE:
Overdraagbare Spongiforme Encefalopathie
PAA:
Peracetic Acid (APA: Acide Peracétique; PAZ: Perazijnzuur)
PAZ:
Perazijnzuur (APA: Acide Peracétique; PAA: Peracetic Acid)
RFID:
Radio Frequency IDenfication
SFERD:
Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (NL)
WIP:
Werkgroep Infectiepreventie (NL)
WGO:
World Gastroenterology Organisation
WOE:
was- en ontsmetapparatuur voor endoscopen
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1. INLEIDING
De meeste rigide endoscopen zijn warmtebestendig en moeten een volledige autoclaveringscyclus ondergaan (stoomsterilisatie). Flexibele endoscopen daarentegen
(gewoonlijk soepele endoscopen genoemd) zijn warmtegevoelig door hun vorm
en samenstelling (ze kunnen niet tegen temperaturen boven de 60 °C).
De flexibele endoscopie is een techniek die routinematig gebruikt wordt om de
luchtwegen, het hart, het spijsverteringsstelsel en de urinewegen in beeld te brengen.
De endoscopie wordt niet enkel gebruikt voor diagnostische doeleinden. Steeds meer
therapeutische en zelfs chirurgische interventies worden met flexibele endoscopen
uitgevoerd. Door de recente evolutie naar de NOTES-technieken (Natural Orifice
Transluminal Endoscopic Surgery) waarbij klassieke heelkundige ingrepen nu via
natuurlijke lichaamsopeningen kunnen worden uitgevoerd, worden ook steeds
meer flexibele endoscopen gebruikt.
Door de aard van de techniek komt de flexibele endoscoop voortdurend in contact
met slijmvliezen, lichaamssecreties en –excreties en met bloed. Hierdoor is er risico
van overdracht van micro-organismen. Men dient dan ook gebruik te maken van
materiaal voor eenmalig gebruik en/of over een voldoende grote voorraad van
endoscopen en toebehoren te beschikken, zodat de strikte reinigings- en desinfectietechnieken nageleefd kunnen worden, ook al wordt de werkdruk in de medische
praktijk steeds groter. Het personeel moet bevoegd zijn en voldoende in aantal.
Op preventie van iatrogene infecties mag niet bespaard worden, noch in tijd
noch in kosten. Dit komt zowel de patiënt als het personeel ten goede.
Om nationale aanbevelingen op te stellen betreffende het onderhoud en de
reiniging van de flexibele endoscoop in het kader van de preventie van overdracht
van micro-organismen werd een ad-hocwerkgroep opgericht. In deze werkgroep
waren expertises vertegenwoordigd inzake endoscopie, sterilisatie en ziekenhuishygiëne. Men dient er rekening mee te houden dat dit document op korte of
middellange termijn tevens zal moeten worden aangepast in functie van de
wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. Het is een grondig herwerkte en
geüpdatet versie van het document dat in 1995 door de Hoge Gezondheidsraad
(HGR 5303/11) gepubliceerd werd en het is gebaseerd op de meest recente
internationale medische literatuur. Als leidraad voor de aanpassingen zijn de
verschillende Europese en Amerikaanse richtlijnen en aanbevelingen gebruikt.
Dit document heeft tot doel een volledig en overzichtelijk naslagwerk te verschaffen
met de vereisten voor een efficiënte reiniging, desinfectie en opslag van de flexibele
endoscoop. Deze aanbevelingen moeten worden toegepast in elke medische
praktijk, van de privépraktijk tot het ziekenhuis, en dit in de verschillende medische
endoscopische disciplines. De toepassing van deze aanbevelingen is slechts
mogelijk als elke actor op zijn verantwoordelijkheidsniveau in het proces van
kwaliteitszorg investeert.
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Hoewel de reiniging van de flexibele endoscoop steeds op dezelfde manier dient
te gebeuren, moeten er specifieke maatregelen genomen worden bij bepaalde
risicopatiënten. Zo publiceerde de HGR in mei 2006 aanbevelingen ter voorkoming
van de overdracht van spongiforme encephalopathieën (ziekte van CreutzfeldtJakob) in verzorgingsinstellingen (HGR 7276-2, 2006). Hierbij werd tevens een
hoofdstuk gewijd aan de endoscopische procedures. Voor deze specifieke
maatregelen die overigens nog steeds actueel zijn, wordt verwezen naar het
desbetreffende document. Gezondheidswerkers die met dergelijke situaties te
maken krijgen, worden verzocht hiervan kennis te nemen en ze na te leven.
De decontaminatiesequentie van de flexibele endoscoop begint bij de mechanische
voorreiniging, gevolgd door een manuele enzymatische reiniging met detergenten
en ten slotte de machinale of manuele desinfectie. Ook het probleem van
de bewaring van de gereinigde flexibele endoscoop is van belang en wordt
besproken. Er wordt ten slotte ook nadruk gelegd op de traceerbaarheid van dit
proces tot op het niveau van de patiënt, niet enkel omwille van de kwaliteitscontrole,
maar ook mede gezien de toename van medische claims.
Met dit document wenst de Hoge Gezondheidsraad de gebruikers aanbevelingen te
verstrekken voor de reiniging, de desinfectie en de opslag van flexibele endoscopen,
en dit om de kwaliteitszorg in de medische praktijk te optimaliseren en uiteindelijk
ernaar te streven het infectierisico voor patiënten en personeel tot nul te herleiden.
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2. PROCEDURE VOOR DE REINIGING
EN DESINFECTIE VAN SCOPEN
Dit hoofdstuk omschrijft de verschillende stappen en handelingen van de cyclus
van reiniging-desinfectie en/of sterilisatie van warmtegevoelige flexibele (soepele)
endoscopen. De HGR beveelt elke verzorgingsinstelling aan om op basis hiervan
haar eigen schriftelijke procedure op te stellen. Deze procedure zal door het Comité
voor Ziekenhuishygiëne moeten worden gevalideerd. Ook in de privépraktijk zal een
document met goede praktijken moeten worden opgesteld. In bijlage 01 bevindt
zich ter informatie een logigram dat is opgesteld door de SFERD (Stuurgroep Flexibele
Endoscopen Reiniging en Desinfectie) in 2009.
In de volgende tabellen worden de bacteriologische vereisten vermeld afhankelijk
van het type flexibele endoscoop en de onderzochte anatomische plaats.

TABEL 1: Aanbevolen behandeling in functie van het type flexibele endoscoop
(niet-volledige lijst).
Instrumenten

Toegangsweg

Onderzochte
plaats

Aanbevolen behandeling

Bronchoscoop

Gekoloniseerd

Gekoloniseerd

High level desinfectie

Laryngoscoop

Gekoloniseerd

Gekoloniseerd

High level desinfectie

Sondes voor
transesofagale echografie

Gekoloniseerd

Gekoloniseerd

High level desinfectie

Gastroscoop

Gekoloniseerd

Gekoloniseerd

High level desinfectie

Colonoscoop

Gekoloniseerd

Gekoloniseerd

High level desinfectie

Duodenoscoop

Gekoloniseerd

Gekoloniseerd

High level desinfectie

Enteroscoop

Gekoloniseerd

Gekoloniseerd

High level desinfectie

Choledoscoop
Transpariëtaal

Steriel

Steriel

Sterilisatie

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
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In de beschrijving van de behandeling van de endoscopen worden in de volgende
paragrafen telkens de volgende stappen doorlopen:
1.
2.
3.
4.
5.

2.1.

voorreiniging;
voorbereidingsfase;
behandelingsfase;
opslag;
transport.

Voorreiniging
2.1.1. Doelstelling

Naast het verwijderen van het organisch vuil is het de bedoeling een zo laag
mogelijke kiembelasting (bio burden) te bekomen.

2.1.2. Procedure
Uit te voeren onmiddellijk na het onderzoek, indien mogelijk in het onderzoekslokaal:

a De buitenzijde van de endoscoop moet worden schoongemaakt met

		
		

a

		

a

		

a
a

		

een vochtige (om het mechanisch effect te vergemakkelijken), zachte,
niet-pluizige doek voor eenmalig gebruik.
Het lucht-/waterkanaal moet (indien aanwezig) gedurende 10 seconden
via het waterflesje doorgespoeld worden met leidingwater en met lucht.
De biopsie- en afzuigkanalen (indien aanwezig) moeten met leidingwater
worden gespoeld om organische afzetting en verstopping te vermijden.
Het extra spoelkanaal (indien aanwezig) moet worden doorgespoeld.
De elektronische verbindingen moeten door ontluchtingskappen
worden beschermd.

2.2.		 Voorbereidingsfase
Het is aan te raden deze fase in een speciaal hiertoe ingericht lokaal te laten verlopen.
Deze fase dient steeds manueel te gebeuren en omvat de volgende stappen:
1. de lektest;
2. de reiniging.
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2.2.1. De lektest
2.2.1.1. Doelstelling
De lektest laat toe een interne of externe perforatie van de kanalen of van de
mantel van de endoscoop op te sporen. Waterinfiltratie beschadigt het instrument.
Het instrument moet dan onmiddellijk uit circulatie worden genomen en gecontroleerd
worden door de fabrikant.
2.2.1.2. Procedure
De lektest wordt uitgevoerd door via de lektester lucht in de mantel van de
endoscoop te blazen. Dit kan door middel van:
n

		
n

		

ofwel een handpomp met manometer: drukdaling op de manometer
wijst op lekkage;
ofwel een elektrische pomp: er wordt dan continu lucht met een
constante druk in de mantel geblazen.

In beide gevallen kan de onder druk zijnde endoscoop dan ondergedompeld
worden zonder risico van waterinfiltratie. Luchtbelvorming toont de geperforeerde
plaats aan. Het toestel moet – nog steeds onder druk – onmiddellijk uit het water
worden gehaald. Wanneer de verdeelfirma het toestel voor herstelling komt
ophalen moet deze op de hoogte gebracht worden dat het toestel noch gereinigd
noch gedesinfecteerd werd.

2.2.2.

De reiniging

2.2.2.1

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van deze stap is het verlagen van de microbiële belasting
door het chemisch en mechanisch verwijderen van al het vuil en alle organische
resten. Literatuurgegevens wijzen erop dat de reiniging een verlaging met 1 tot 5 log
van een oorspronkelijke besmetting van ongeveer 108 tot 109 CFU per endoscoop
mogelijk maakt, afhankelijk van het type aanwezig micro-organisme, de gebruikte
detergenten en hun gebruikswijze.
2.2.2.2. Algemeen
n

		
		
n

		

Het grondig mechanisch en chemisch reinigen van de endoscoop
(uit- en inwendig) gebeurt steeds onmiddellijk na elke voorreiniging.
Dit voorkomt het aankleven van secreties.
Het is tevens een voorwaarde voor een efficiënte desinfectie- en/of
sterilisatieprocedure.
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2.2.2.3. Materiaal
1.
		
		
2.
		
		
		
3.
		
		
		
4.
		
5.
		
6.
		
		
7.
		

Het reinigingsmiddel is een enzymatische oplossing die compatibel is
met de endoscoop alsook met de later aangewende desinfectiemiddelen
(overzicht van de producten zie punt 3.5.).
Aan het personeel dat instaat voor de behandeling van de endoscoop
wordt aanbevolen om handschoenen voor eenmalig gebruik te dragen
(voorzien van ‘lange manchetten’ en die niet door de gebruikte producten
kunnen worden aangetast), een beschermingsschort en een bril.
Reinigingsborstels dienen bij voorkeur slechts eenmalig gebruikt te worden;
zo niet moet de integriteit van het materiaal na elk gebruik worden nagezien.
De diameter en lengte van de borstel moeten aangepast zijn aan de kanalen
van de endoscoop.
Er dient een spons of een zachte niet-pluizige doek voor eenmalig gebruik
aangewend te worden.
Er dienen twee voldoende grote bakken voorzien te worden om de
volledige onderdompeling van het toestel mogelijk te maken.
Er dienen één of meerdere spuiten van 50 ml voorzien te worden of een
afzuigsysteem om de producten in de verschillende kanalen te laten
doorstromen.
Leidingwater moet vrij zijn van mesofiele micro-organismen (Legionella,
mycobacteriën, …) en een temperatuur lager dan 30 °C hebben.
2.2.2.4. Werkwijze

1.
		
2.
		
		
		
3.
		
		
		
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.

De endoscoop wordt in de pas bereide enzymatische detergente
oplossing ondergedompeld (extemporaneus).
Alle toetsen en geopende ventielen worden verwijderd en met de
enzymatische oplossing manueel gereinigd. Ze dienen bij voorkeur een
ultrasoonbehandeling te ondergaan en moeten mee in de desinfectiewasmachine.
Met een borstel worden alle aanklevende weefsels verwijderd uit het
aspiratie- en biopsiekanaal. De borstel moet minstens driemaal
doorheen de kanalen passeren. Het borstelen mag worden vervangen
door een evenwaardige mechanische reinigingstechniek waarbij
minstens hetzelfde resultaat wordt verkregen.
De enzymatische oplossing wordt opgezogen langs of ingespoten
in de verschillende kanalen.
Er moet op toegezien worden dat het distale uiteinde van de endoscoop
– lens en, indien aanwezig Albaranse hevel – zorgvuldig worden gereinigd.
De mantel en het stuurhuis van de endoscoop worden met spons of
zachte doek gereinigd.
Tussen twee gebruiken van de endoscopen:
n moet de voor de reiniging gebruikte oplossing worden ververst;
n moet de bak met hetzelfde product (enzymatische oplossing)
				 worden gereinigd en vervolgens gespoeld.
8. De endoscoop (buitenzijde en kanalen) en hulpstukken worden grondig
		 gespoeld met leidingwater. Het water moet ingespoten of afgezogen
		 worden langs de verschillende kanalen. Het spoelwater wordt verwijderd
		 en de spoelbak gereinigd.
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2.3.		Behandelingsfase
2.3.1. Doelstelling
De behandelingsfase omvat vooral het desinfectieproces. De desinfectie beoogt het
doden van levende (vooral ziekteverwekkende) micro-organismen.
Als onontbeerlijke voorwaarde om een materiaal correct te desinfecteren, geldt dat
het op voorhand zeer zorgvuldig gereinigd werd.

2.3.2. Automatische desinfectie
De automatische of machinale desinfectie wordt sterk aanbevolen.
Bijlage 02 geeft ter informatie een overzicht van de op dit ogenblik in België beschikbare
toestellen alsook een samenvatting van de keuzecriteria voor desinfectietoestellen
bestemd voor de chemische desinfectie van warmtegevoelige endoscopen die
beantwoorden aan de bijzondere vereisten van de norm EN ISO 15883-4.
2.3.2.1. Algemeen
De belangrijkste voordelen van een automatisch proces zijn de volgende:
n
n
n
n
n
n

de traceerbaarheid van alle stappen;
een gestandaardiseerde desinfectietijd en productconcentratie;
de reproduceerbaarheid;
een minimale blootstelling van het personeel aan toxische stoffen;
geen enkel hergebruik van reinigings- of desinfectievloeistoffen;
de melding van de cyclusonderbreking.

Een alarm dat de aandacht vestigt op de afwezigheid van aansluiting van de
kanalen van de scoop verdient de voorkeur.
2.3.2.2.

Procedure

Deze geautomatiseerde fase omvat de volgende stappen:
n
n
n
n
n

lektest;
reiniging;
desinfectie;
spoelen;
drogen als het toestel dit toelaat.

Er dient opgelet te worden dat de endoscoop op de juiste manier in het toestel wordt
geplaatst en dat alle kanalen correct worden aangesloten, conform de instructies
van de leveranciers.
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2.3.2.3. Materiaal
Het desinfectietoestel moet aan de bestaande Europese normering beantwoorden
(EN ISO 15883-4 van februari 2008). De aanbevelingen van de fabrikant m.b.t. de
autodesinfectiecyclussen van het toestel moeten zeker in acht worden genomen.
Onderhoudscontracten met deze fabrikant moeten de voorkeur krijgen.

2.3.3. Manuele desinfectie
Manuele desinfectie kan enkel toegepast worden wanneer het desinfectietoestel
tijdelijk buiten gebruik is. Deze procedure moet nauwgezet stap voor stap worden
gevolgd.
De manuele desinfectie houdt een aantal nadelen in:
n

		
n
n
n

		
n

		
		

risico’s van respiratoire en dermatologische irritatie voor het personeel
dat met de producten in contact komt;
de traceerbaarheid moet manueel gebeuren;
moeilijkheid om het proces te beheren;
risico van vergissing bij het voorbereiden van de oplossingen en de
duur van de onderdompeling;
risico van niet-naleving van de bewaarduur van de producten en de
bereide oplossingen evenals de frequentie van het verversen van
de oplossingen.

Nuttige en praktische informatie over de manuele desinfectiefase (materiaal en
werkmethode), de spoel- en droogfase (werkmethode) wordt in extenso onder
bijlage 03 van dit document opgenomen.

2.3.4. Sterilisatie
Bij gebruik van warmtegevoelige kritische endoscopen moet een sterilisatie van
tevoren worden overwogen om klaar te zijn voor de ingreep. Thans komen daar
maar twee methodes voor in aanmerking.
2.3.4.1. De sterilisatie door onderdompeling in een oplossing van steriliserende
chemische agentia
Deze methode moet net vóór het aanwenden van de endoscoop worden
toegepast ongeacht de opslagduur.
n

		
n

		

De behandelingen inzake desinfectie en naspoeling moeten aseptisch
gebeuren.
Het personeel moet een schort, een muts die al het haar dekt, een masker
en steriele handschoenen dragen.
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De spoelbak en het water moeten steriel zijn.
De dompeltijd moet worden aangepast en nageleefd. Er moet op
toegezien worden dat alle kanalen, welk hun diameter ook mag zijn,
goed gevuld worden met het desinfectiemiddel en vervolgens doorspoeld worden met het steriel water.
De gebruikte doeken om de endoscoop af te drogen moeten steriel zijn.
Op het einde van de procedure moet de endoscoop volledig droog
zijn en in een steriele verpakking worden geplaatst. Hij moet onmiddellijk
worden gebruikt om te vermijden dat de procedure opnieuw moet
worden uitgevoerd.
2.3.4.2. Gassterilisatie (ethyleenoxide of gasplasma)

Deze methode wordt gebruikt voor de sterilisatie van warmtegevoelige instrumenten
met een open lumen aan beide uiteinden. De voorkeur gaat nu naar plasmasterilisatoren. Deze methode wordt beschreven in de aanbevelingen van de HGR
met betrekking tot de sterilisatietechnieken (HGR 7848, 2006). Afhankelijk van de
gekozen sterilisatiemethode en het model van de toestellen dient rekening te worden
gehouden met de limieten qua doorsnede en lengte van de endoscoopkanalen.
Bij het plaatsen van de flexibele endoscopen in de containers dient erop toegezien
te worden dat de kromtestraal van de endoscoop niet lager is dan 30°.
n

		
n
n

		
		
		
n

		

Het is noodzakelijk het ontluchtingsklepje te plaatsen om irreversibele
beschadiging te vermijden.
De ventielen worden in de mand geplaatst.
Na sterilisatie en eventuele desorptie gebeurt de opslag van de flexibele
endoscoop altijd in liggende positie om omvormingen en breekschade
te vermijden. Er moet een stofarme en droge atmosfeer gewaarborgd
worden en temperatuurvariaties dienen vermeden te worden.
De verpakking moet een traceerbaarheidsetiket dragen met vermelding
van de vervaldatum.

2.4.		Opslag
De endoscopen worden na droging verticaal opgehangen in een speciaal daartoe
voorbehouden gesloten kast. Deze kast moet binnenin rein zijn en ten minste één
keer per week met een oppervlaktedesinfectiemiddel ontsmet worden.
Hulpstukken (kleppen, ventielen, enz.) worden niet op de endoscoop gemonteerd.
Deze ontsmette onderdelen worden in dezelfde kasten bewaard.
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Ventielen van flexibele endoscopen worden slechts bij gebruik teruggeplaatst.
Ze moeten ingesmeerd worden met een aangepaste gel aanbevolen
door de fabrikant. Gebruik geen producten op basis van vaseline of paraffine
die de kunststofcomponenten kunnen dilateren of oplossen. Vermijd
smeermiddelen in de vorm van verstuivers waarvan de drijfgassen de
oppervlakten van de endoscopen zouden kunnen beschadigen.

Op dit ogenblik zijn de normen van de verschillende landen (termijn tussen de
behandeling van de endoscoop en het gebruik ervan) volgens de literatuur zeer
uiteenlopend (van onmiddellijk tot drie dagen later; zie meeting van ESGENA
‘GASTRO 2009: ESGENA Workshop about Drying and Storage of Endoscopes’
te London in November 2009). Deze termijnen zijn niet gebaseerd op klinisch onderzoek
of op bacteriologische gegevens, maar op het feit dat de bacteriegroei na een
latentietijd op gang komt. In geval van micro-organismengroei bereikt deze na
afloop van deze termijnen zo’n niveau dat opnieuw desinfectie van de endoscoop
aangewezen is (WIP, 2009).
De speciale opslag- en droogruimtes van de endoscopen verbeteren de kwaliteit en
verhogen de bewaartijd van de endoscopen (in functie van de aanbevelingen
van de fabrikant).

2.5.		Transport van endoscopen
Het transport van een endoscoop (na gebruik) van het ene punt naar het andere
moet worden beveiligd en in voldoende grote bakken (die na elk gebruik gereinigd
worden) gebeuren. Het gebruik van een vervoerkarretje op wielen verlaagt het
risico van beschadiging van de apparatuur.
Als de endoscoop de instelling moet verlaten (bijvoorbeeld voor herstel), wordt hij
in een wegwerphoes en in zijn oorspronkelijke verpakking geplaatst. Na herstel
moet de gebruikte hoes worden weggeworpen. Vooraleer het toestel in gebruik
wordt genomen, moet het een volledige reiniging-desinfectiecyclus ondergaan.

2.6. 		Controle
Voor elk gebruik moeten de integriteit en de functionaliteit van elk onderdeel van de
endoscopen en van zijn toebehoren worden gecontroleerd. Defecte endoscopen
moeten uit het circuit worden gehaald en worden vervangen of hersteld.
Voor endoscopen uitgerust met een optisch systeem, wijzen zwarte vlekken op de
optiek erop dat sommige vezels gebroken zijn. Als 30 % van de lichtvezels gebroken
zijn, is het licht niet sterk genoeg en moet de endoscoop worden hersteld.
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Behandeling van herbruikbare onderdelen en bijkomende
hulpstukken van een endoscoop

Hulpstukken (biopsietangen, dilatatieballonnetjes, …) zijn vaak moeilijk te reinigen,
waardoor het overdrachtsrisico van kiemen verhoogd wordt. Er wordt aanbevolen
om wegwerpmateriaal te gebruiken of om deze hulpstukken een stoomsterilisatieproces te laten doorlopen zodoende dit risico te beperken.
De hulpmiddelen die bij endoscopie worden gebruikt, kunnen in drie groepen
onderverdeeld worden:
1.
		
2.
3.

hulpinstrumenten bij endotherapie (d.i. alle materiaal dat doorheen de
endoscoop wordt ingebracht);
accessoires verbonden aan de endoscoop;
hulpmiddelen bij het reinigingsproces.

Groep 1. Hulpinstrumenten bij endotherapie
n

		
n

		
n
n

		

De aanwending van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik draagt hier
de voorkeur.
Herbruikbare hulpmiddelen dienen na elke procedure gesteriliseerd
te worden.
Voor irrigatie tijdens de endoscopie wordt steriel water gebruikt.
De slangen die de accessoire kanalen verbinden, moeten dezelfde
procedure als de endoscoop ondergaan.

Groep 2. Accessoires verbonden aan de endoscoop
Deze groep hulpmiddelen (toetsen en ventielen, aspiratieslangen en aspiratierecipiënten) komt niet in direct contact met de patiënt zelf, maar er bestaat een
grote kans op verontreiniging via het kanaal van de endoscoop.
n
n
n
n

		
n

		
		

Het waterspoelflesje dient minstens dagelijks te worden gesteriliseerd.
Het steriele waterspoelflesje wordt met steriel water gevuld.
De aspiratieslang wordt na elke patiënt vervangen.
Als de aspiratiezak niet voor eenmalig gebruik is, moet hij minstens eenmaal
per dag op het einde van het programma worden gedesinfecteerd.
Alle toetsen en geopende ventielen worden verwijderd en met de enzymatische
oplossing manueel gereinigd. Ze dienen bij voorkeur een ultrasoonbehandeling
te ondergaan en moeten mee in de desinfectiewasmachine.

Groep 3. Hulpmiddelen bij het reinigingsproces
n
n
n

		
		

Deze instrumenten komen tijdens de endoscopie niet in direct contact met de patiënt.
Er worden bij voorkeur wegwerphulpmiddelen gebruikt.
Herbruikbare borstels dienen direct na gebruik gereinigd en afgespoeld te
worden; nadien kunnen zij tegelijk met de endoscoop in de endocopendesinfector worden gereinigd en gedesinfecteerd.
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3. PRODUCTEN GEBRUIKT BIJ DE REINIGING
EN DE DESINFECTIE VAN FLEXIBELE WARMTEGEVOELIGE ENDOSCOPEN
3.1.		Algemeen
Om het risico van overdracht van kiemen tot een minimum te beperken, moeten de
flexibele warmtegevoelige (niet-steriliseerbare) endoscopen een volledige reiniging
en ten minste een hoogwaardige desinfectie na elk gebruik ondergaan. De gekozen
reinigings- en desinfectiemiddelen moeten aan het beoogde doel aangepast
zijn en correct gebruikt worden, zodat het materiaal niet beschadigd wordt.
Het kwaliteitsniveau van het desinfectieproces zal onder andere afhangen van
de kwaliteit van het water en de compatibiliteit tussen detergent en desinfectans.
De expertise van de hygiënisten, apothekers en fabrikanten kan een hulp zijn bij
het adequaat kiezen van de producten.

3.2.

Definities

Reiniging:
Reinigingsactie waarbij het vuil wordt ontbonden.
Desinfectie:
De desinfectie is een handeling met tijdelijk resultaat die toelaat, in functie van de
bepaalde doelstellingen, de micro-organismen te verwijderen of te doden en/of
de ongewenste virussen aanwezig in de besmette inerte middens te inactiveren.
Het resultaat beperkt zich tot de micro-organismen aanwezig op het ogenblik
van de handeling.
De desinfectie wordt gekenmerkt door het niveau, de gebruikte producten en
het type (chemische en/of thermische) werking.

3.3.

Doeltreffendheid van de reinigings- en desinfectieprocessen

Een manuele voorreiniging en een reiniging verwijderen niet alleen zichtbare
bevuiling, maar leiden ook tot een belangrijke bacteriële reductie. Deze maken dat
het oppervlak van de endoscoop beter bereikbaar is voor het desinfectiemiddel
en dat de desinfectie doeltreffender wordt.
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Elk desinfectieproces is tot mislukken gedoemd indien onvoldoende reiniging!
De aanbevelingen voor een doeltreffende desinfectie hebben betrekking op:
n

n

		
n

		
		
n

		
		

het bij voorkeur gebruik van een desinfectiewasmachine;
een hoogwaardige desinfectie in een daartoe bestemde ruimte met
doeltreffende verluchting en een afzuiging van de omgevingslucht;
het gebruik van desinfectiemiddelen overeenkomstig de instructies van
de fabrikanten en de huidige aanbevelingen in de wetenschappelijke
literatuur;
het doorspoelen van de endoscoop met een high level (hoogwaardig)
desinfectiemiddel bij gepaste temperatuur en gedurende de gepaste
tijd zoals bepaald door de fabrikant;

n

het spoelen na desinfectie - met steriel of bacteriologisch beheerd water;

n

een correcte afdroging van de endoscoop;

n

		
		
		
		
		
		

het naleven van de verversingsfrequentie van de ontsmettende oplossing:
hergebruik van het desinfectiemiddel is mogelijk in geval van manueel
onderhoud, maar niet bij automatisch onderhoud in een wasmachine.
Het risico van afzetting en vervolgens vrijgave van kiemen vanaf de
filters, het buizenstelsel en het hele distributiecircuit van de ontsmettende
oplossing wordt bij desinfectietoestellen immers beschouwd als een in
acht te nemen risicofactor. Dit is niet het geval bij manuele desinfectie.

De analyse van de factoren die voor een doeltreffende desinfectie door middel
van een vloeibaar desinfectiemiddel zorgen, omvat: voorafgaande reiniging van
het voorwerp, aanwezigheid van organische en anorganische belasting, type en
niveau van de microbiële besmetting, concentratie aan kiemdodend middel,
contacttijd, temperatuur, pH, aanwezigheid van biofilms of inhibitie door andere
stoffen (anionische zepen), …
Voor de manuele desinfectie moeten bijkomende maatregelen toegepast worden:
n

		
n

		
		
		
		

dagelijks testen om de concentratie aan desinfectiemiddelen na te gaan
door middel van controlestrips of kits geleverd door de fabrikanten;
naleven van de verversingsfrequentie van het bad zoals aanbevolen
door de fabrikant. In alle gevallen moet de ontsmettende oplossing
helder zijn. De aanwezigheid van bezoedeling is een teken van slechte
reiniging en vergt de verbetering van de reinigingsstap en het verversen
van de ontsmettende oplossing.
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Enkele pathogenen worden hierna in afnemende volgorde van resistentie aan
desinfectiemiddelen opgesomd:
Prionen – NCTA (Niet-conventionele overdraagbare agentia) – Ziekte
van Creutzfeldt-Jakob
Bacteriële sporen – Clostridium difficile
Coccidia – Cryptosporidium parvum
Mycobacteriën – Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium terrae
Virussen zonder lipide-envelop of kleine virussen – poliovirus, coxsackievirus,
hepatitis B-virus
Schimmels en gisten – Aspergillus of Candidae
Vegetatieve bacteriën – Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
Virussen met lipide-envelop of middelgrote virussen – HIV, herpesvirus

n

		
n
n
n
n

		
n
n
n

Clostridium difficile is één van de zeldzame sporenvormende bacteriën betrokken bij
sporadische of epidemische gevallen van ziekenhuisinfecties. Tal van endoscopieën
worden bij dragers van Clostridium difficile uitgevoerd. Het endoscopisch materiaal
kan een besmettingsweg vormen.
De sporen van Clostridium difficile worden als zeer resistent geacht tegen desinfectiemiddelen. Ze zouden echter gevoeliger zijn dan die van Bacillus subtilis of Clostridium
sporogenes die bacteriële sporen zijn, getest in de AFNOR-normen (Association Française
de Normalisation). Een zorgvuldige reiniging vóór de desinfectiefase zou het beheersen
van dit risico moeten toelaten.

3.4.

Vragen bij de keuze van de producten

De keuze van een reinigings- en/of desinfectieproduct moet gebeuren volgens
de hierna voorgelegde criteria.

3.4.1. Werking van het product
4 Beantwoordt het bestudeerde product aan de behoefte en het

		

voorziene gebruik?

		
		

toepassingsdomein getest? Is de technische fiche precies, duidelijk en
volledig?
Bevat het etiket van elke verpakking (fles, bus, dosis, …) precieze, duidelijke
en volledige informatie over de gebruiksconcentratie, de bereidingswijze
en de contra-indicaties?
Staat er op het etiket en de handelsdocumentatie een telefoonnummer
vermeld waar bijkomende informatie of antwoorden op bijzondere vragen
kunnen worden verkregen?
Is de fiche met de veiligheidsgegevens van het product beschikbaar?
Zijn de aanbevelingen van de fabrikant over de compatibiliteit met de
endoscopen beschikbaar?

4 Werd zijn ontsmettende werking volgens de passende normen voor het
4

		
		

4

		
		

4
4
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3.4.2. Informatie
4 Is het product agressief of corrosief voor de te behandelen oppervlakken

		

of medische hulpmiddelen?
Is de benodigde contacttijd gekend?
Is het product gemakkelijk oplosbaar?
Is het product gemakkelijk afspoelbaar?
Kan het product een ultrasoonbehandeling ondergaan?
Kan hard water de doeltreffendheid ervan verlagen?
Wordt de vervaldatum voor dit product op elke verpakking vermeld?
Is de aanbevolen gebruikstermijn na bereiding gekend?
Is de latentietijd vóór de vorming van PAZ (parazijnzuur) vermeld?
Is het product biologisch afbreekbaar?
Wat met afvalverwijdering (volume, bijzondere maatregelen om lege
		 flesjes te verwijderen)?
4 Zijn de onverenigbaarheden genotificeerd?
4 Draagt het product de EG-markering?
4 Is de schuimproductie bij gebruik beperkt?

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3.4.3. Veiligheid en ergonomie
4 Wat is de toxiciteit van het product voor de gebruikers?
4 Is de verpakking van het product ergonomisch (omvang en gewicht

		
		

van de bussen, nut van flessen en dosissen, …), stabiel in verhouding met
de beschikbare ruimte?
4 Laat de geur van het product dagelijks gebruik toe?

3.4.4. Kosten van de producten
4 Laat een prijsanalyse toe om de reële kosten te vergelijken? (gebruiksklare

		
		

en te verdunnen producten, volumes, maximale gebruiksduur van de
oplossingen, …).

3.5.		Keuze van de producten
3.5.1. Reinigingsmiddelen
Bij voorkeur worden detergenten met enzymatische werking gebruikt. Poeders en
gekleurde producten dienen vermeden te worden. Het gebruik van detergenten
zonder zeep wordt aanbevolen. Het zeepschuim kan een goed contact van de
vloeistoffen met de oppervlakken van het toestel beletten en zo de kwaliteit van
het hele reinigingsproces beperken.

procedure voor de reiniging

& desinfectie

23

Het gekozen detergens moet organische en/of niet-organische resten kunnen
verwijderen.
Detergenten kunnen de volgende stoffen met reinigende eigenschappen bevatten:
n

		
n

		
n

		
n
n
n
n

oppervlakteactieve stoffen die de oppervlaktespanning verlagen en
dus de verwijdering van resten vergemakkelijken;
geactiveerd waterstofperoxide (H2O2) dat doeltreffend resten bij kamertemperatuur oplost;
proteasen die eiwitresten in kleinere en beter oplosbare subeenheden
afbreken;
amylasen die de zetmeelhydrolyse katalyseren;
lipasen die resten met vetzuren hydrolyseren;
kwaternaire ammoniumverbindingen;
enz.

Producten die aldehyden bevatten mogen niet voor de reiniging worden
aangewend omdat ze de eiwitten ontaarden en doen stollen. Detergenten die
amineverbindingen of glucoprotamine bevatten mogen ook niet samen met
glutaaraldehyde voor de desinfectie worden gebruikt, omdat ze chemische
reacties kunnen veroorzaken die gekleurde residuen tot gevolg kunnen hebben.
Enzymatische detergenten zijn meestal actiever bij een temperatuur hoger dan
20-22°C en de contacttijden moeten overeenkomstig de aanbevelingen van
de fabrikant worden nageleefd. Enzymatische reinigingsmiddelen hebben als
voordeel hun neutrale pH en een lagere belasting voor het leefmilieu.

3.5.2. Desinfectiemiddelen
Het ideale desinfectiemiddel is doeltreffend tegen een groot aantal organismen met
inbegrip van door bloed getransporteerde virussen en prionen. Het is compatibel
met de endoscopen, hun hulpstukken en reinigingsapparatuur. Het is niet-irriterend
en gevaarloos voor de gebruiker en het leefmilieu. Het is belangrijk erop te wijzen
dat alcohol hier niet als alternatief voor de desinfectie mag worden gebruikt,
want het bindt eiwitten.
Hun gebruik:
De desinfectieproducten kunnen gebruikt worden voor manuele desinfectie en/of
automatische desinfectie.
De onderstaande producten worden voornamelijk voor de automatische desinfectie
aangewend. Informatie betreffende de producten bestemd voor manuele desinfectie
kunnen in het tweede deel van bijlage 03 over dergelijke behandeling worden
geraadpleegd.
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A. Glutaaraldehyde minimum 2% (GA)
Het GA is één van de meest gebruikte desinfectiemiddelen voor de desinfectie
van endoscopen.
Werking:
Bactericide, virucide, sporocide (lange contacttijd is nodig, zich beroepen op de
aanbevelingen van de fabrikant), fungicide, mycobactericide werking (trage
werking en fenomenen van resistentie zijn mogelijk).
Voordelen:
n
n

		

Het beschikt over een ruim werkingspectrum en is goedkoop.
Het beschadigt de endoscopen, hun hulpstukken of de automatische
wasmachine niet.

Nadelen:
n

		
n

		
n

		
		

Het is ondoeltreffend tegen prionen. Het gebruik ervan is in een aantal
landen niet meer toegelaten.
Impact op de gezondheid van het personeel: irritatie, meer bijzonder
ter hoogte van de ogen, de huid en de luchtwegen. Risico van allergie.
Veiligheid voor de patiënten: de literatuur beschrijft het optreden na
een colonoscopie van colitis, darmkrampen en bloederige diarree
veroorzaakt door GA-residuen na onvoldoende naspoelen.

Andere nadelen van het GA zijn de eiwitstolling met vorming van biofilms en de
onmogelijke verwijdering van alle atypische mycobacteriën bij toepassing
van de gewone contacttijden. Dit kan een risico van kruisinfectie bij immuungedeprimeerde patiënten met bijvoorbeeld organismen zoals Mycobacterium
avium complex veroorzaken.
Momenteel lopen studies die andere desinfectiemiddelen voor automatische
wasmachines testen om zo de blootstelling aan glutaaraldehyde uit te sluiten of
tot een minimum te herleiden.
B. Orthoftaalaldehyde 0,55% (OFA)
Het OFA is een stabieler en zeer doeltreffend desinfectiemiddel. Het is bijna geurloos,
brengt geen schadelijke dampen teweeg, vereist geen activatie. Het is stabiel bij
pH-waarden gelegen tussen 3 en 9.
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Werking:
Bactericide, virucide, fungicide en sporocide werking (voor deze laatste is de nodige
contacttijd zeer lang; zich beroepen op de aanbevelingen van de fabrikant).
Het desinfectieniveau (hoogwaardig, intermediair) hangt hier ook van af.
Studies hebben een hogere mycobactericide werking dan die van het GA aangetoond
(reductie met 0,5 log van mycobacteriën in 5 minuten). Het OFA vereist langere
blootstellingsduur voor aan glutaaraldehyde resistente mycobacteriën.
Voordelen:
n
n

hoogwaardige desinfectie in 12 minuten;
lange duur doeltreffendheid van het product (twee weken).

Nadelen:
n
n
n

		
		
		
		
n

		

Het heeft een hoge kostprijs.
Het veroorzaakt een eiwitstolling met vorming van biofilms.
Er zijn weinig gegevens beschikbaar over de blootstellingniveaus en de
risico’s op lange termijn voor het personeel. De blootstelling aan OFAdampen kan irriterend zijn voor het ademhalingsstelsel en de ogen.
Een goede ventilatie van de lokalen en het opbergen of opslaan in
verzegelde recipiënten zijn aanbevolen.
Het kan grijze vlekken op de huid, de kleren, de toestellen of de oppervlakken
veroorzaken.

C. Perazijnzuur van 1.100 tot 3.500 ppm (PAZ)
Het PAZ is een zeer doeltreffend desinfectiemiddel dat een goed alternatief voor
glutaaraldehyde blijkt te zijn. In vergelijking met GA biedt PAZ een betere biocide
doeltreffendheid en werkt het sneller. Perazijnzuur heeft als eigenschap de door het
gebruik van GA verharde resten in de biopsiekanalen te kunnen vernietigen. Dit product
wordt al lang in het kader van de voedingsmiddelen- en geneesmiddelenindustrie gebruikt; er werd geen resistentie gerapporteerd en het brede
activiteitspectrum suggereert dat de micro-organismen geen resistentie voor dit
product kunnen ontwikkelen. Dit product wordt door organische stoffen weinig
geïnhibeerd en is compatibel met tal van materialen.
Belangrijk is te noteren dat perazijnzuur onder tal van merken met verschillende
concentraties, contacttijden en nevenwerkingen in de handel wordt gebracht
(zie bijlage 03-3). Consulteer daarom altijd de gegevens op de verpakking en de
technische fiche.
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Werking:
Bactericide, virucide, fungicide, mycobactericide, sporocide en ‘werkzaam’ tegen
‘prionen’ (groep II).
Voordelen:
n

		

Het PAZ is minder belastend voor het leefmilieu dan GA. Het bindt de
eiwitten niet.

Nadelen:
n

		
		
		
n

		
n

		
		
		
		
n

		

Eén van de belangrijkste nadelen van perazijnzuur is dat het minder
stabiel is dan GA. Twee producten moeten worden vermengd om het PAZ
te bekomen en een wachttijd na vermenging moet worden nageleefd
opdat het product werkzaam zou zijn.
Het is corrosief, irriterend en geeft een azijngeur af die onaangenaam
voor het personeel kan zijn.
De oxiderende werking van perazijnzuur kan lekken veroorzaken in de
interne kanalen van de endoscoop, vooral als deze voorafgaandelijk
met GA ontsmet werd. Daarom is het niet aangewezen om een endoscoop
afwisselend te desinfecteren met PAZ en GA. Als de gebruiker van GA naar
PAZ wil omschakelen zal contact moeten worden opgenomen met de
fabrikant van de endoscoop om de nodige wijzigingen uit te voeren.
Perazijnzuur veroorzaakt ook de ontkleuring van de endoscopen maar
zonder functionele beschadiging.

D. Geëlektrolyseerd water (EAW: Electrolytic Acid Water)
Sommige desinfectiemachines gebruiken een vernieuwend in ontwikkeling zijnde
desinfectieproces met geëlektrolyseerd zuur water dat talrijke voordelen zou kunnen
bieden, maar nog gevalideerd moet worden.
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4. KWALITEITSBEWAKING EN CONTROLES
4.1.

Inleiding

Kwaliteitsbewaking is essentieel voor het garanderen van patiëntveiligheid, ook bij
gebruik van endoscopen. Er moet immers nagegaan worden of het desinfectieproces sluitend is om zo overdracht van micro-organismen te voorkomen.
In het ziekenhuis moeten de verantwoordelijken van elke sector, afhankelijk van
het toepassingsgebied, zorgen voor de goede inrichting van de lokalen en voor
het correct uitvoeren van de procedures (technische afdeling voor de ventilatie,
preventieadviseur voor de bescherming van het personeel, verantwoordelijke van
de afdeling endoscopie voor het toepassen en controleren van de procedures, …).
De verantwoordelijke van de privépraktijk moet zelf instaan voor de kwaliteit en
controle van het endoscopisch materiaal.
Binnen deze kwaliteitsbewaking moeten er meerdere aspecten nagekeken worden.
Deze delen zich op in structuur-, proces- en resultaatsindicatoren. Het is aan te
bevelen om deze indicatoren om te zetten tot scorelijsten (checklist) die aangepast
zijn aan de lokale situatie. Deze maken het mogelijk om een vlotte audit uit te voeren.
Dit hoofdstuk omvat de kwaliteitsbewaking van zowel het machinale als het
manuele desinfectieproces.
Mochten er, ondanks alles, toch infecties optreden, dan is het essentieel om te
onderzoeken waar het fout gelopen is. Dit hoofdstuk wordt afgerond met een
luik rond de uit te voeren epidemiologische enquête bij het optreden van een
endoscopiegebonden infectie.

4.2.

Structuurindicatoren

Met de structuurindicatoren wordt nagezien in hoeverre de lokalen aan de structurele
voorwaarden voldoen om een veilige en adequate desinfectie van endoscopisch
materiaal te kunnen waarborgen. Structuurindicatoren hebben te maken met
voorwaarden inzake infrastructuur, operationele en organisatorische voorwaarden.

4.2.1. Voorwaarden inzake infrastructuur
Er wordt nagekeken of de lokalen en de inrichting van de lokalen, bestemd voor
de reiniging en desinfectie van endoscopen, hiervoor geschikt zijn. Deze controle
dient te worden uitgevoerd vóór de ingebruikname van deze lokalen, maar kan
nadien, bv. jaarlijks, worden herhaald.
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De te evalueren parameters zijn:
4.2.1.1. Algemene te beantwoorden voorwaarden
n

		
n

		
n

		
n
n

		
n

		
n
n
n

		
n

		
		
n

		

In het onderzoekslokaal is er voldoende ventilatie (bij bronchoscopie
6-12 luchtwisselingen per uur).
In het onderzoekslokaal zijn de nodige voorzieningen aanwezig voor
een onmiddellijke en adequate eerste reiniging van de scoop.
Het lokaal waar het desinfectieproces zal worden uitgevoerd, is afgezonderd
van de onderzoeksruimtes, maar blijft gemakkelijk bereikbaar.
Een scheiding tussen de propere en vuile zones wordt gegarandeerd.
De faciliteiten voor handhygiëne (wassen, wrijven, desinfecteren en
handschoenen) zijn voorzien.
Informatie over de kwaliteit van het water is beschikbaar (hardheid,
microbiologie {zie tabel 2 en 3}, enz.).
De gebruikte producten worden veilig opgeslagen.
Er is een aangepaste spoelbak aanwezig voor de manuele reiniging.
Er zijn instructiefiches voor de reiniging aanwezig (product, operator,
frequentie).
Alle endoscopen, hulpstukken, desinfectiemachines en desgevallend
droogkasten zijn geïdentificeerd (om te kunnen linken aan de resultaten
van de kwaliteitscontroles, zie ook onder punt 4.4. ‘Resultaatsindicatoren’).
De endoscoop met zijn ventielen en knoppen dienen steeds samen
gereinigd, gedesinfecteerd en bewaard te worden.
4.2.1.2. Te beantwoorden voorwaarden voor desinfecteren en spoelen

		

bij machinaal desinfecteren en spoelen

		

Het aan- en afvoer watercircuit, de elektrische voorzieningen en de
omgevingstemperatuur voldoen aan de voorwaarden gesteld door de
fabrikant en aan de regelgeving.
De vereiste kwaliteit van water gebruikt in de automatische was- en
desinfectiemachine wordt bekomen door het gebruik van 0,2 µ microfilters.

		

bij manueel desinfecteren en spoelen

n

		
		
n

n

		
		
		
		
n
n

1

Een correct afzuigsysteem wordt geïnstalleerd (afzuigkap en afzuiging
van omgevingslucht) om de operator te beschermen tegen dampen;
deze worden afgezogen en bij voorkeur naar achter weggevoerd
(Koninklijk Besluit van 19 mei 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 11 maart 20021).
Er is een relatieve onderdruk in het lokaal aanwezig.
Aangepaste bakken voor desinfectie en spoelen zijn aanwezig.

Koninklijk Besluit van 19 mei 2009 tot wijziging van het KB van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de
gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk.
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Indien gewerkt wordt met toxische producten (zoals glutaaraldehyde),
zijn deze recipiënten afsluitbaar met een deksel.
Er is beschermuitrusting aanwezig (masker, beschermbril, nitril handschoenen,
beschermschort met lange mouwen).
De waterkwaliteit voor manuele reiniging moet voldoen aan de vereisten
gesteld in onderstaande tabellen.

TABEL 2: Kwaliteitsniveau van het te gebruiken water volgens het vereiste
behandelingsniveau.
Vereiste behandeling

Procedure

Chemische sterilisatie

Steriel water

Hoogwaardige desinfectie
door dompeling

Bacteriologisch beheerst water (gefilterd), met
name vrij van Pseudomonas aeruginosa
Bv.: eindspoeling van de fibroscopen

Desinfectie van
intermediair niveau

Water dat aan de drinkbaarheidscriteria
beantwoordt (standaard) Bv.: tussenspoeling
van alle medische hulpmiddelen / eindspoeling
van digestieve endoscopen

TABEL 3: Microbiologische criteria van het water voor ‘standaardzorgen’
en van het bacteriologish beheerst water.
Type opsporing

Standaardwater

Bacteriologisch beheerst water

Doelniveau

Doelniveau

Interventieniveau2

Aërobe flora reactiveerbaar bij 22°C

≤ 100 CFU/ml

≤ 1 CFU/100ml

≥ 10 CFU/100 ml

Aërobe flora reactiveerbaar bij 36°C

≤ 10 CFU/ml

–

–

1
2

1

Totale coliformen

< 1 CFU/100ml

–

–

Pseudomonas aeruginosa

< 1 CFU/100ml

< 1 CFU/100ml

≥ 1 CFU/100ml

te bereiken niveau
niveau waarbij een verbetering vereist is

4.2.1.3

Te beantwoorden voorwaarden voor drogen en bewaren

Zijn aanwezig:
n
n
n

		
n

medische perslucht;
alcohol 70 %, spuiten, schone/steriele doeken;
bewaarkasten om endoscopen vertikaal op te hangen. Deze moeten
gesloten en goed geventileerd zijn;
goed reinigbare opbergsystemen voor steriele of gedesinfecteerde hulpstukken.
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Indien er endoscopendroogkasten geplaatst worden, voldoen de elektrische en
andere technische voorzieningen (bv. persluchtaansluiting) aan de voorwaarden
gesteld door de fabrikant en de regelgeving.

4.2.2. Operationele voorwaarden
4.2.2.1. Te beantwoorden voorwaarden voor desinfecteren en spoelen
		

bij machinaal desinfecteren en spoelen

		
		

Deze voorwaarden worden gecontroleerd bij de installatie van het
toestel, na herstellingen, bij wijziging van de processen en verder jaarlijks.

		
		
		

Het is aan te bevelen dat gespecialiseerd personeel deze controle op
zich neemt (kennis inzake microbiologie, ziekenhuishygiëne, chemicaliën,
flexibele endoscopen en regelgeving zijn vereist). De fabrikant moet
instrueren hoe de verschillende parameters en functies getest kunnen worden.

Het toestel dat werd geleverd, voldoet aan de gestelde vereisten (norm
EN ISO 15883-4).
n
Het toestel is correct geïnstalleerd.
n
De alarmfuncties zijn operationeel en werken correct.
n
Het toestel werkt zodanig dat de volgende vooraf bepaalde parameters
		 gecontroleerd kunnen worden:
		 4 de temperatuur, de druk en de flow zijn zoals vereist (kalibratie van
			 de sensoren);
		 4 de dosering van de producten is zoals vereist (kalibratie van de
			 doseersystemen).
n
De gebruikte producten zijn niet vervallen.
n

		

		
n
n

		

bij manueel desinfecteren en spoelen
De gebruikte producten zijn niet vervallen.
De gebruikte producten/oplossingen zijn nog actief en helder (bv. teststrip
bij glutaaraldehyde).
4.2.2.2. Te beantwoorden voorwaarden voor drogen en bewaren

(Indien er endoscopendroogkasten gebruikt worden.)
n

		
n
n

Het toestel dat werd geleverd, voldoet aan de gestelde vereisten (French
standard NF S98-030).
Het toestel is correct geïnstalleerd.
De alarmfuncties zijn operationeel en werken correct.
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4.2.3. Organisatorische voorwaarden
n
n
n
n
n

		
n
n

		
n

		
n

		

Er zijn veiligheidsfiches voor alle gebruikte producten beschikbaar.
Er zijn gebruiksfiches voor alle gebruikte producten beschikbaar.
De gebruikshandleiding van de endoscopen is aanwezig.
Er is een coördinator aangesteld voor de procesbewaking.
De handleidingen van de aanwezige toestellen (droogkast endoscopenwasmachine, …) zijn beschikbaar.
Er is een onderhoudsschema voor de aanwezige toestellen opgesteld.
Het personeel beschikt over de noodzakelijke kwalificaties (opleiding,
competenties, …).
Er is een procedure beschikbaar betreffende het reinigen en desinfecteren,
drogen en bewaren van het endoscopisch materiaal.
De verschillende toestellen, producten en endoscopen zijn onderling
compatibel.

=> 	Voorwaarden betreffende microbiologische controles
(zie ook onder ‘Resultaatsindicatoren’)
n

		
		
		
n

		
		
n

		
n

De voorwaarden met betrekking tot de staalnameprocedures en de
interpretatie van de resultaten van microbiologische controles moeten op
voorhand in een document worden vastgelegd. In een ziekenhuis wordt
dit document door het Comité voor Ziekenhuishygiëne goedgekeurd.
Een bemonsteringsplan voor bacteriologische controles is aanwezig
(routinekweken, validatie van de apparatuur, vermoeden van transmissie
van iatrogene infectie).
Een register met de resultaten van voorbije kweken is ter inzage op de
dienst endoscopie.
Instructies bij afwijkende resultaten zijn aanwezig op de dienst endoscopie.

4.3.		 Procesindicatoren
Deze indicatoren laten toe om na te gaan of:
n

n

		
n
n

		

de procedure betreffende het reinigen en desinfecteren van het endoscopisch
materiaal volledig en correct wordt gevolgd (bv. juiste producten, juiste
concentratie, juiste contacttijd, juiste volgorde, …);
de procedure betreffende het drogen en bewaren van het endoscopisch
materiaal volledig en correct wordt gevolgd;
de vervangingsfrequentie van de producten correct wordt aangehouden;
er een logboek per scoop en per endoscopenwasmachine wordt
bijgehouden.
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4.4.

Resultaatsindicatoren

=> 	Microbiologische controles
Op datum van publicatie van dit document bestaan er geen bewijzen en
vaststaande wetenschappelijke argumenten (evidence-based) om de frequentie
van de microbiologische controles als indicator voor de resultaten te rechtvaardigen.
Niettemin kunnen microbiologische controles worden aanbevolen:
n

		
n
n

		

als onderdeel van validatie bij aanschaf, na herstellingen en na een
ingrijpende aanpassing van de procedure;
routinematig als resultaatscontrole van het hele proces;
bij vermoeden van overdracht van micro-organismen gebeurt een
bemonstering die op verschillende plaatsen wordt uitgevoerd.

Bij de uitvoering ervan moet men weten dat:
microbiologische controles steeds in afspraak met het bevoegde
laboratorium gebeuren;
n
de bemonstering door medewerkers van ziekenhuishygiëne en/of
		 endoscopie gebeurt;
n
een aseptische uitvoering vereist is;
n
men de keuze heeft tussen:
4 een bemonstering van de endoscopen na doorlopen van een
			 volledig was-, droog- en bewaarproces;
4 een challenge test (definitie en verklaringen zie EN ISO 15883).
n
de coördinator ervoor zorgt dat alle data verzameld worden en een
		 trendanalyse doet om een eventuele epidemie voor te zijn.
n

		

4.4.1. De endoscoop
4.4.1.1. Frequentie van routinekweken
n

		
		
n

		
		
n

		
		
		

Microbiologische tests kunnen beperkt zijn wanneer er een goede technische
controle van de apparatuur is en er een gedocumenteerde procescontrole
(logboek) gebeurt.
Een jaarlijkse afname op elke scoop kan worden aanbevolen. Er kan
een rotatiesysteem worden opgezet waarbij bv. om de drie maanden
bij een deel van de scopen routinekweken worden afgenomen.
Indien men een contaminatie vermoedt of de challenge test niet
conform is, moeten de kweek van de endoscoop en die van het
spoelwater van de endoscopenwasmachine waarin deze werd
gedesinfecteerd, gelijktijdig worden uitgevoerd.
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4.4.1.2. Methode
De kanalen
n

		
n

		
		

Spoel elk kanaal met 20 ml steriele fysiologische oplossing (NaCl 0,9 %).
Vang deze vloeistof op in een steriel recipiënt.
Gebruik indien nodig aangepaste connectoren om de spuit te verbinden
met het kanaal. Volg hiervoor de aanwijzingen van de fabrikant van
de endoscoop.

Het oppervlak
n

		
		
		
n

Gebruik steriele wissers, bevochtigd met steriele fysiologische oplossing
(NaCl 0,9 %), om uitstrijkjes te nemen op verschillende plaatsen van de
buitenzijde van de scoop, bv. het distale uiteinde, ingangspoorten
van kanalen, ...
Plaats elke wisser apart in een gepast transportmedium.

De aangekoppelde waterspoelfles
n
n

		
		

Neem 200 ml water uit de aangekoppelde waterfles met een steriele spuit.
Gebruik indien nodig aangepaste connectoren om de spuit te verbinden
met de waterfles. Volg hiervoor de aanwijzingen van de fabrikant van
de endoscoop.

4.4.2. De endoscopenwasmachine
4.4.2.1. Frequentie
n

		

De staalnamen voor routinekweken worden met een tussentijd van
maximum drie maanden uitgevoerd.
4.4.2.2. Methode

n
n

		

Neem 200 ml van het laatste spoelwater met een steriele spuit.
Volg hiervoor de aanwijzingen van de fabrikant van de endoscopenwasmachine.

4.4.3. Interpretatie van de resultaten
4.4.3.1. Algemeen
Zowel indicatororganismen als totaal kiemgetal kunnen worden bepaald.
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Het Ministère de la santé et des solidarités van Frankrijk (DGS/DHOS, CTINILS, Mars
2007) adviseert het opsporen van volgende indicator micro-organismen:
n
n
n
n

Enterobacteriaceae;
Pseudomonas;
Staphylocoques;
…
4.4.3.2. Referentiewaarden

Op analoge wijze verstrekt dezelfde bron de volgende indicatieve informatie:
n

n

n

Vloeibaar staal van kanalen:
4 < 20 CFU/kanaal;
4 geen indicator micro-organisme aanwezig.
Wissers
4 kwantificatie is niet aan te bevelen;
4 geen indicator micro-organisme.
Waterkweken
4 < 10 CFU prr 100 ml;
4 geen indicator micro-organisme.

TABEL 4: Hulp bij het interpreteren van de resultaten voor het microbiologische
		 toezicht op de endoscopen (de waarden worden als indicatie
		 gegeven).
Desinfectieniveau

Beoogd niveau

Alertniveau

Actieniveau

High level desinfectie
en spoeling met
steriel water

Totale flora < 1 CFU

–

Totale flora ≥ 1 CFU
OF aanwezigheid
van indicator
micro-organismen

Desinfectie van
intermediair niveau
en spoeling met
bacteriologisch
beheerst water*

Totale flora < 5 CFU
EN afwezigheid van
indicator
micro-organismen

Totale flora 5-25 CFU
EN afwezigheid van
indicator
micro-organismen

Totale flora > 25 CFU
OF aanwezigheid van
indicator
micro-organismen

Desinfectie van
intermediair niveau en
spoeling met water voor
standaard verzorging*

Totale flora < 25 CFU
EN afwezigheid van
indicator
micro-organismen

Totale flora 25-100 CFU
EN afwezigheid van
indicator
micro-organismen

Totale flora > 100 CFU
OF aanwezigheid van
indicator
micro-organismen

* Bij de interpretatie van de resultaten wordt aanbevolen over een recent resultaat van de microbiologische
controle van het spoelwater te beschikken of gelijktijdig een controle op dit water uit te voeren.

kwaliteitsbewaking en controles

35

4.4.3.3. Interpretatie en acties

TABEL 5: Interpretatie en aangeraden acties volgens het aangetroffen
micro-organisme.
Micro-organisme

Interpretatie

Actie

E.coli, enterokokken,
Enterobacteriaceae

Onvoldoende reiniging of desinfectie
(niet geborstelde kanalen, onvoldoende
concentratie of contacttijd van de gebruikte
producten, …)

Nazicht van de desinfectieprocedure met nadruk op het
reinigen

4 Mechanische of elektronische defecten
van de endoscopen-wasmachine
4 Designfouten van het toestel met
stilstaand water

Volledig nazicht van de machine

P. aeruginosa en
andere gramnegatieve
nonfermenters

S. aureus,
S. epidermidis

Atypische
mycobacteriën,
Legionella spp.

4.5.

4 Onvoldoende spoeling
4Contaminatie van het spoelwater
4Contaminatie van de wasmachine
door mechanisch of elektronisch
defect
4 Contaminatie van de filtersystemen
4Designfouten van het toestel met
stilstaand water

Nazicht van de watertoevoer en
van de spoelprocedure:
4Waterkwaliteit
4 Manuele of machinale spoeling
4 Volledig nazicht van de machine
4 Autodesinfectiecyclus

Onvoldoende drogen voor opslag

Nazicht van de droogprocedure en
van de ventilatie in de opslagruimten

Herbesmetting van de scopen door:
4 foutieve opslag of transport
4 onvoldoende handhygiëne

Nazicht van de procedures voor
opslag, transport en manuele
verhandeling

Contaminatie tijdens afnemen stalen

Herhaal staalname

Contaminatie van
endoscopenwasmachine
en watertoevoer

Nazicht van watertoevoer en
procedures
4Manuele of machinale spoeling
4Autodesinfectiecyclus
4Volledig nazicht van de machine.

Epidemiologische enquête in geval van endoscopiegebonden
infecties

Nosocomiale infecties gerelateerd aan endoscopie (niet te wijten aan zelfbesmetting) zijn meestal veroorzaakt door het niet correct opvolgen van nationale en
internationale richtlijnen ter zake. Tussentijdse audits van de correcte toepassing van de
voorgeschreven werkwijzen in de dagelijkse praktijk kan helpen het overdrachtsrisico
te voorkomen.
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Indien er toch infecties optreden met mogelijke oorsprong bij de endoscopie,
dan dient er een zorgvuldig epidemiologisch onderzoek gestart te worden.
Dit wordt gedaan in samenspraak met het Team voor Ziekenhuishygiëne en
het laboratorium voor microbiologie.
n

		
		
n

		
		
		
		
		
		

De opsporing van een infectie die binnen de 72 uur opduikt en die lijkt
verband te houden met de endoscopie moet aan de dienst endoscopie
worden gemeld en maakt het voorwerp uit van een registratie.
De traceerbaarheid van zowel de onderzoeksprocedures, patiënten,
manipulatoren van het materiaal, als de desinfectie-, droog- en
bewaarprocedures en het materiaal zelf moeten verzekerd zijn om in
geval van infectieprobleem de bron van contaminatie te kunnen achterhalen.
Van iedere reinigings-, desinfectie- en stockageprocedure moet daartoe
een manuele of (bij voorkeur) geautomatiseerde registratie bijgehouden
worden met minstens:
4
4
4
4
4

		
		
		

identificatie van de scoop en de toebehoren;
gegevens van de patiënt;
uitvoerders van de verschillende deelprocedures;
resultaten van de microbiologische kweken;
eventuele problemen, de analyse ervan en de ondernomen acties.

Deze registratie moet ten allen tijde raadpleegbaar en gemakkelijk
toegankelijk zijn. De gegevens worden, conform de wetgeving over het
medische dossier, gedurende 30 jaar bewaard.

In geval van epidemie wordt een intensief onderzoek uitgevoerd naar
de bron van contaminatie:
4 microbiologische controle van de endoscopen (alle kanalen, interne
			 en externe oppervlakken en de waterfles);
4 controle van de endoscopenwasmachine (microbiologische controle
			 van het laatste spoelwater, nazicht van de filters);
4 microbiologische controle van het leidingwater;
4 nazicht van eventuele externe filters.
n

		

n

		
		
		
n

		

Bij een epidemie worden de betrokken scopen/machines/onderzoeksruimten
buiten gebruik gesteld tot microbiologische testen en/of het naleven van
de verschillende stappen van de procedure de veiligheid van gebruik
opnieuw garanderen.
Bij vermoeden van een contaminatie en/of epidemie worden betrokken
patiënten opgeroepen voor evaluatie van mogelijke infecties.
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BIJLAGE 01

Stroomschema SFERD (2009, p.23).
5.1.1 Vrijgegeven endoscoop uit droogkast halen

PRIMAIR PROCES
REINIGING & DESINFECTIE
FLEXIBELE ENDOSCOOP

5.1.2 Transport van gedesinfecteerde (droge)
endoscoop

Registratie patiënt,
arts en ID endoscoop

Uitvoering endoscopie
5.1.3 Direct na het onderzoek de kanalen
doorzuigen en de buitenkant afnemen
5.1.4 Transport van gebruikte endoscoop aanleveren gebruikte
endoscoop en registratiegegevens in desinfectieruimte

Reparatie uitgevoerd

Reiniging en Desinfectie Endoscopen

Vrijgifte retour afdeling

5.1.5 Voorbereiding reiniging en desinfectie endoscoop losse
onderdelen (oa ventielen) demonteren en ultrasoneren

5.1.15 Leenscoop
Endoscoop opsturen
ter reparatie en evt.
leenscoop regelen

5.1.6 Handmatig lektesten van de endoscoop

Reparatie
door MI-/TD
mogelijk?

nee

5.1.7 Endoscoop
naar MI-/TD

ja

Endoscoop lek?

Overdrachtformulier

nee

5.1.8 Kanalen handmatig ragen

ja

5.1.8 Kanalen doorzuigen en/of -spuiten

Reparatie
uitgevoerd

Ga terug in het proces
naar 5.1.9
In desinctor plaatsen

Registratie patiënt,
arts en ID endoscoop

5.1.8 Lektester afkoppelen
5.1.8 Buitenkant endoscoop afnemen
5.1.9 In desinfector plaatsen registratiegegevens invoeren
5.1.9 Losse onderdelen na ultrasoneren
toevoegen in mandje

ja

5.1.9 Machinale lektest, reiniging en
desinfectie starten
Overdrachtformulier

nee

Reparatie
door MI-/TD
mogelijk?

5.1.7 Endoscoop
naar MI-/TD
nee

Ga terug in het proces
naar 5.1.9
In desinfector plaatsen

Probleem
opgelost

ja

Oplosbaar door
medewerker?

Oorzaak bekend?

Endoscoop lek?
nee

5.1.10 Na proces controle slangen e.d.
5.1.10 Uitnemen endoscoop
nee

5.1.10 Vrijgifte?
ja

< 4 uur hergebruiken:
markeren als gedesinfecteerd
5.1.11 Endoscoop drogen in droogkast

Limiet van 4
uur overschreden
zonder drogen
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BIJLAGE 02
			
			

Kenmerken van apparatuur bestemd voor de chemische reiniging
en desinfectie van warmtegevoelige endoscopen volgens
EN ISO 15883-4.

Voorwoord
Tijdens het laatste trimester van 2009 werd een positieve lijst (punctueel en niet
omstandig overzicht) van de in België beschikbare was- en ontsmetapparatuur
bestemd voor de chemische desinfectie van warmtegevoelige endoscopen
opgesteld. De verschillende handelsmaatschappijen waarmee contact werd
genomen, werden verzocht de precieze kenmerken van hun producten mee te
delen in vergelijking met de bijzondere vereisten vermeld in de norm EN ISO 15883-4.
Deze verzamelde gegevens werden door de handelmaatschappijen gevalideerd.
Deze gegevens moeten als louter informatief worden beschouwd en zullen mettertijd
wijzigingen ondergaan. Dit overzicht geeft alleen een - waarschijnlijk onvolledig beeld weer van de huidige handelssituatie in België. Het is wenselijk deze informatie
regelmatig bij te werken.

Nadere informatie
n

n

n

n

n

De informatie over de was- en desinfectieapparatuur voor endoscopen
POKA-YOKE, in de handel gebracht door Getinge, werd omschreven in een
artikel van P.Marty (Lancer), gepubliceerd ter gelegenheid van het symposium
over sterilisatie in Nantes in april 2008.
Het was- en desinfectietoestel voor endoscopen CLEANTOP is nog een prototype.
Op dit ogenblik vindt men alleen de desinfectieapparatuur voor endoscopen
op de markt.
HYGCEN is een beproevingslaboratorium met DIN EN 17025-accreditatie
(vroeger DIN EN 45001, geaccrediteerd op 19 oktober 1998 conform DIN EN
45001:1990-05, Richtlijn 93/42/EEG en Richtlijn 90/385/EEG) dat beschikt over
een door accreditatie erkende deskundigheid op verschillende gebieden
(desinfecterende wasmachines voor instrumenten, anesthesiemateriaal, endoscopen
of instrumenten voor micro-invasieve chirurgie, eenheden voor het wassen en
ontsmetten van bedpannen). Zie ook: http://www.hygcen.de/en/about/index.html
Nvt = ‘niet van toepassing’.
°f (Franse graad): één Franse graad stemt overeen met 10 mg calciumcarbonaat
per liter water, wat neerkomt op 10 ppm CaCO3.
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Automatische lektest
Onis
Soluscope 3

Johnson
& Johnson
Adaptascope

Olympus
ETD

Getinge
Poka-Yoke

Hospithera
CISA

Belimed
WD430

Stoppen van het
proces bij
lekopsporing

a

a

a

a

a

a

Akoestisch en
visueel alarm

a

a

a

awelk ?

a

a

Controle op de
temperatuur
tijdens de test

a

a

a

?

a

a

Behouden van
een positieve druk
tijdens de hele
cyclus

a

a

a

?

a

(zonder
droging)

Verschillende
schakelaars om
de door te spoelen
kanalen en het
lektestkanaal correct
te identificeren

a

a

a

a

a

a

Drukmonitoren in
de endoscoop,
onafhankelijk van
de andere monitoren
die de initiële druk
controleren

?

a

a

?

a

a

Waarde van de
bereikte druk
overeenkomstig
de aanbevelingen
van de endoscoopfabrikant

a

a

a

?

a

a

Duur van de
bereikte druk
overeenkomstig
de aanbevelingen
van de endoscoopfabrikant

a

a

a

(geen > 200
mb)

a

a

Criteria

a

a
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Reinigingscyclus

Criteria
Betreft de binnenen buitenoppervlakken van de
endoscoop

Onis
Soluscope 3

a

Johnson
& Johnson
Adaptascope

a

Olympus
ETD

Getinge
Poka-Yoke

Hospithera
CISA

Belimed
WD430

a

Lucht en
waterflux

Spiraalvormige
buis

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a
a

a
a

a
a (2)

a
a

Ja
(maximum
6 stappen
= meer
spoelingen
mogelijk)

Was- en spoelwater verwijderd
na gebruik

a

a

a

a

a

a

Gemonitorde
wastemperatuur

a

a

a

?

a

a

a

Opgenomen
in een lijst
(Borer
producten
verdeeld
door
Belimed +
andere)

Omvat 3 stappen:
- (facultatief)
voorafgaand
spoelen;
- reinigen;
- spoelen.

Detergens
aanbevolen
door de firma
(apparatuur) dat
compatibel is met
de endoscoop

a

a

a

a

Detergens
aanbevolen
door de firma
(apparatuur) dat
compatibel is met
het desinfectiemiddel

a

a

a

a

?

Opgenomen
in een lijst
(Borer
producten
verdeeld
door
Belimed +
andere)

Controle van
de afgenomen
volumes

a

a

a

a

?

a

a

a

a
a

a
a
a

NvT

Door de firma WOE
(was- en ontsmetapparatuur voor endoscopen)
aanbevolen desinfectiemiddel dat compatibel
is met de endoscoop

Bewezen doeltreffendheid in vitro
van het desinfectiemiddel

Gemonitorde desinfectietemperatuur

Gemonitorde concentratie
(meting van het water- en desinfectiemiddel volume)

Gemonitorde contacttijd van het desinfectiemiddel

De flux wordt niet naar 1 ander
kanaal doorgestuurd

Desinfectiemiddel verwijderd tussen elke cyclus
zoniet zie hieronder

Als het desinfectiemiddel niet tussen elke
cyclus verwijderd wordt, moeten de volgende
criteria worden weerhouden:
- maximum aantal cycli;
- akoestisch en visueel; alarm wanneer het
maximum aantal cycli bereikt wordt;
- stoppen van het toestel in afwachting van het
verversen van het desinfectiemiddel;
- doorlopende doeltreffendheid van het aantal max. cycli.

(sonde)

Onis
Soluscope 3

Criteria

NvT

a

(optionele
aansluitklep)

a

a

a

(sensor)

a(sonde)

a

a

Johnson
& Johnson
Adaptascope

NvT

a

a

a

a

(schijfpomp)

a

a

a

Olympus
ETD

NvT

a

a

(analyse druk
van elk kanaal)

a

a

a

?

a

Getinge
Poka-Yoke

NvT

a

a

a

a

a

a

a

Hospithera
CISA

NvT

a

a

a

a

a

Hangt af van
het desinfectiemiddel
– HYGCEN –
Validatie
van Test in
uitvoering

Opgenomen
in een lijst
(Borer
producten
verdeeld
door Belimed
+ andere)

Belimed
WD430
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Desinfectiescyclus
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Eindspoeling en waterafvoer

Criteria
De kwaliteit van het
gebruikte water
beantwoordt aan de
norm ISO 15883 – 1
Het water wordt
tussen elke cyclus
verwijderd
De waterafvoer uit
de kanalen gebeurt
met
- gefilterde lucht
		 99,99 % voor
		 partikels van 0,2 µ
		 en groter
- de lucht bevat
		 geen olie

Onis
Soluscope 3

Johnson
& Johnson
Adaptascope

Olympus
ETD

Getinge
Poka-Yoke

Hospithera
CISA

Belimed
WD430

gefilterd
0,2 µ

a

a

gefilterd 0,2 µ

+ PAA
+ UV
unit

gefilterd
0,1 µ

Gefilterd
drinkwater
0,2 µ

a

a

a

a

?

a

a

a

a

a

?

Steriele
perslucht

a

a

a

Specificiteiten

a

a

?

3 spoelbeurten

UV rond
spiraalbuis
(2 lampen
4.000 u)

Eindfilter
machinaal
ontsmet

a
Laatste
spoelwater
thermisch
ontsmet

Droging

Criteria

Onis
Soluscope 3

Johnson
& Johnson
Adaptascope

Olympus
ETD

Getinge
Poka-Yoke

Hospithera
CISA

Belimed
WD430

Droging in de
cyclus inbegrepen

Droogblaassysteeem
maar blijft
vochtig

NEEN

NEEN

NEEN

a

Ja programmeerbaar
99,99 %
voor partikels
van 0,2 µ en
groter

Luchtkwaliteit
wordt bepaald
(zie eindspoeling)
Specificiteiten

Alcoholcyclus

Alcohol
mogelijk

HEPA filter
250 m³/h
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Zelfdesinfectiecyclus van de WOE (was- en ontsmetapparatuur voor endoscopen)

Criteria

Onis
Soluscope 3

Johnson
& Johnson
Adaptascope

Olympus
ETD

Getinge
Poka-Yoke

Hospithera
CISA

Belimed
WD430

Precieze informatie
over de cyclus
verstrekt door de
fabrikant

a

a

a

?

a

a

Gebruikte
(thermische of
chemische) methode

Chemische

Thermische
(80° max 93 °C)

Chemische

1. Thermische
2. Chemische

Chemische

Thermische

Zelfde
desinfectiemiddel

Pas applicable

a

a

Bij chemische
desinfectie verschilt
het gebruikte
desinfectiemiddel
van dat gebruikt
voor de desinfectie
van de endoscopen

Zelfde
desinfectiemiddel

Zelfde
desinfectiemiddel

Zelfde
desinfectiemiddel

Bij 2 zelfde
desinfectiemiddel
+
1 aangepast
bij NCTA

Automatische
controle op de
zelfdesinfectiecyclus

a

a

a

?

(filter 0,2 μ
inbegrepen)

a

a

(filter
inbegrepen)

a

a

Automatisch
nagaan van de
afwezigheid van
materiaal bij het
begin van de cyclus

a

a

a

?

a

a

Door de firma
voorgestelde tests om
de doeltreffendheid
van de cyclus te
bewijzen

a

a

a

a

?

NEE

Alle gedeelten
van de WOE
worden ontsmet
(kuip en alle
transportsystemen
van vloeistoffen)

a

a
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Varia

Criteria
Aantal
endoscopen /
cyclus

Onis
Soluscope 3

Johnson
& Johnson
Adaptascope

Olympus
ETD

Getinge
Poka-Yoke

Hospithera
CISA

Belimed
WD430

1

2 asynchroon

1 of 2
afhankelijk
versie
synchroon

1

2 asynchroon

2 met elk 4
afzonderlijke
kanalen of 1
met 8 kanalen

35 min

45 min 1
wasbeurt
60 min
2 wasbeurten

Hangt af van
het gekozen
programma

Duur volledige
cyclus

20 min

Type gebruikt
detergens

Kwaternaire
ammoniumverbindingen

Enzymatisch

?

?

Enzymatisch

Borerproducten
verdeeld door
Belimed +
anderen

Desinfectiemiddel(en)

PAZ 5 % 45 °C
GA
45 °C

PAZ 1 % 25 °C
GA 63 °C
OFA 63 °C

PAZ 1,2%
35 °C
GA 59 °C

PAZ

PAZ
20-35 °C

GA
PAZ

Spoelbeurt tussen
detergens en
desinfectimiddel

a

Geen
incompatibiliteit

Geen
incompatibiliteit

?

a

a

Bewezen
bacteriologische
doeltreffendheid

a

a

a

a

a

HygCen
Test in
uitvoering

Waterkwaliteit bij
aanvoer

Verzacht
warm water
Geen
osmosewater!

Verzacht
warm water
Gedemineraliseerd water
mogelijk

?

?

Verzacht warm
water
Osmosewater
is een + voor
eindspoeling

Conform EN
280

Waterverwijdering

1

2

1

?

?

Afvoer
Ø 19 mm

Traceerbaarheid

Aflezing met
barcodes

Aflezing met
barcodes

Optioneel

a

Stekker
inbegrepen
Optioneel
software RFID

30 min

Identificatie
endoscoop
Lading

Radiofrequentie
Identieke deur
aan de andere
kant voor uitlading

Perslucht

Specificiteit

a

door ICS 8535l
Software Scanner barcodes

Versie met
dubbele deur
1 aanvoer

Flesjes opengebroken door
het apparatuur

1 zakje
polycarbonaat

Warm water,
Koud water,
gedemineraliseerd water
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Bijlage
Belangrijke
punten
de manuele desinfectie.
Bijlage 03-1:
03 Praktische
informatie
over betreffende
de manuele desinfectie..

a) Desinfectiefase
a-1) Materiaal
Er bestaan meerdere producten op de markt. De meest gebruikte zijn glutaaraldehyde, perazijnzuur en orthoftaalaldehyde. Deze zijn werkzaam tegen vegetatieve
bacteriën, mycobacteriën, virussen en schimmels op voorwaarde dat de concentratie
en contacttijden nageleefd worden. De doeltreffendheid van de oplossing wordt
meestal met strips getest. Een overzicht van de verschillende producten, met hun
voor- en nadelen wordt ook in punt 3.5. (machinale desinfectie) opgenomen.
a-2) Werkwijze
Omwille van hun toxiciteit en hun mogelijke mutageniteit moeten de oplossingen
in gesloten onderdompelingbakken en in goed verluchte lokalen (6 vol/u) worden
gebruikt; een afzuigkap voor een goede verwijdering van dampen is zeer belangrijk.
Het personeel belast met de desinfectie van het materiaal moet een kledij dragen
die het tegen contact met en spatten van besmette of toxische producten beschermt:
nitrilhandschoenen met lange manchettes, niet-doorlaatbare overschort, verzorgingsmasker, beschermingsbril.
Bij onderdompeling is het van groot belang dat alle inwendige kanalen in contact
komen met de ontsmettende oplossing gedurende de vereiste tijd. Er mogen geen
luchtbellen aanwezig zijn. Daartoe wordt de endoscoop schuin in de oplossing
gebracht en dan plat gelegd. Door middel van een spuit wordt de oplossing in
het kanaal opgezogen. De spuit wordt ter plaatste (uitgang van het kanaal) gelaten.
Bakken en deksels moeten na verwijdering van de ontsmettende oplossing gereinigd
en gedroogd worden.
Het is aanbevolen dat vervaldatum en -uur van de ontsmettende oplossing op
de bakken vermeld wordt evenals het aantal keren dat deze gebruikt werd.

b) Spoelfase
Gezien de toxiciteit van het gebruikte desinfectiemiddel is het noodzakelijk de
endoscopen na desinfectie grondig na te spoelen. Hetzelfde geldt voor de hulpstukken
indien deze niet gesteriliseerd worden. Hiervoor gebruikt men steriel of bacteriologisch
beheerst water.
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Laat eerst alle desinfectiesvloeistof uit de inwendige kanalen van de endoscoop
vloeien vooraleer deze in het water te leggen. Maak gebruik van een spuit om de
kanalen manueel door te spuiten. Leg de endoscoop in het water. Spoel grondig
het uit- en inwendige van de endoscoop met een spuit.
Na elk gebruik wordt de spoelbak geledigd, gedroogd en ontsmet met alcohol
70% als die niet gesteriliseerd kan worden

c) Droogfase
Deze fase is zeer belangrijk om elk risico van herbesmetting te vermijden. Deze
procedure vermijdt de groei van mogelijk nog aanwezige micro-organismen
in een vochtige omgeving.
Werkwijze
4 Een volledige droging van de endoscoop wordt verkregen door alcohol 70%
door de kanalen te spuiten, vervolgens deze droog te blazen met medische
perslucht bij een maximale druk van 0,5 bars en de buitenzijde met een propere/
steriele doek voor eenmalig gebruik af te drogen.
4 Als het endoscopisch materiaal onmiddellijk wordt hergebruikt is de inspuiting
van alcohol 70% niet nodig.

Bijlage 03-2: Bijkomende informatie over het gebruik van desinfectiemiddelen voor de manuele procedure.
a) Glutaaraldehyde minimum 2% (GA)
De contacttijd is afhankelijk van het besmettingsrisico; dit kan drie uur duren.
De contacttijd moet met de aanbevelingen van de fabrikant overeenkomen.
De GA-concentratie moet volgens de indicaties van de fabrikant door middel van
strips geleverd door de fabrikant of met een specifiek instrumentarium worden
gecontroleerd.
De maximale theoretische doeltreffendheidduur van een alkalische (geactiveerde)
oplossing met 2 % GA zonder oppervlakteactieve stof beloopt 14 dagen.
De concentratie van deze stoffen in de lucht moet zo laag mogelijk worden gehouden,
in ieder geval onder de beroepsmatige grenswaarden voor de blootstelling.
Bijzondere aandacht moet naar de gebruiksomstandigheden voor het personeel
gaan: individuele beschermuitrusting en doeltreffende ventilatie van de lokalen.
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b) Orthoftaalaldehyde 0,55% (OFA)
Het OFA is een stabieler en zeer doeltreffend desinfectiemiddel. Het is bijna geurloos,
brengt geen schadelijke dampen teweeg, vereist geen activatie. Het is stabiel bij
pH-waarden gelegen tussen 3 en 9.
Werking
4 Bactericide, virucide, fungicide en sporocide werking (voor deze laatste is de
nodige contacttijd zeer lang; zich beroepen op de aanbevelingen van de fabrikant).
Het desinfectieniveau (hoogwaardig, intermediair) hangt hier ook van af.
4 Studies hebben een hogere mycobactericide werking dan die van het GA
aangetoond (Reductie met 0,5 log van mycobacteriën in 5 minuten). Het OFA
vereist langere blootstellingsduur voor aan glutaaraldehyde resistente mycobacteriën.
Voordelen
4 hoogwaardige desinfectie in 12 minuten;
4 lange duur doeltreffendheid van het product (twee weken).
Nadelen
4 Er is een hoge kostprijs.
4 Het veroorzaakt een eiwitstolling met vorming van biofilms.
4 Er zijn weinig gegevens beschikbaar over de blootstellingniveaus en de risico’s
op lange termijn voor het personeel. De blootstelling aan OFA-dampen kan
irriterend zijn voor het ademhalingsstelsel en de ogen. Een goede ventilatie van
de lokalen en het opbergen of opslaan in verzegelde recipiënten zijn aanbevolen.
4 Het kan grijze vlekken op de huid, de kleren, de toestellen of de oppervlakken
veroorzaken.

c) Perazijnzuur van 1.100 tot 3.500 ppm (PAZ)
Zodra de oplossing bereid is, moet ze om de 24 uur worden ververst. Na openen
van de verpakking moeten de producten binnen een termijn van 1 tot 7 dagen
worden ververst. De perazijnzuurconcentratie moet worden gecontroleerd door
middel van de strips of kits geleverd door de fabrikant; deze zullen de minimum
nodige concentratie bepalen om doeltreffend te blijven tegen alle pathogene
agentia die kunnen worden getroffen.

d) Chloordioxide
Chloordioxide wordt in Frankrijk en Groot-Brittannië als oxiderend agens aangeboden,
en is ook in België verkrijgbaar. Het product heeft een sporocide werking, maar is
ondoeltreffend tegen prionen. De doeltreffende concentraties met het oog op
een sporocide werking kunnen moeilijk in automatische wasmachines worden
bereikt zonder het risico te lopen de endoscopen te beschadigen. Vandaar dat
het product vooral voor manuele desinfectie gebruikt wordt. Het is in meerdere
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uitvoeringen beschikbaar (vloeistof voor onderdompeling, geïmpregneerde doekjes, …),
is zeer gebruiksvriendelijk en weinig toxisch. Daarenboven heeft het zeer korte
contacttijden (bv. sporicide in 5 minuten voor de vloeibare vorm). Het product is
weliswaar weinig stabiel en wordt ter plaatse aangemaakt door twee componenten
te vermengen.
Na enkele uren valt het terug uiteen in water en natuurlijke zouten, waardoor het
tegelijk niet milieubelastend is. Gezien het een oxidans is, kan er schade optreden
aan de scopen. Compatibiliteit dient te worden nagegaan bij de fabrikant.
Gezien de huidige producten weinig tot geen vrij chloor bevatten en er meestal
een neutralisator ingebouwd werd, valt er niettemin weinig schade te verwachten.

Kwaliteitsniveau van het te gebruiken water volgens het vereiste behandelingsniveau.
Vereiste behandeling

Procedure

Chemische sterilisatie

Steriel water

Hoogwaardige desinfectie door dompeling

Desinfectie van intermediair niveau

Bacteriologisch beheerst water (gefilterd)
met name vrij van Pseudomonas aeruginosa
Bv: eindspoeling van de fibroscopen
Water dat aan de drinkbaarheidscriteria
beantwoordt (standaard)
Bv: tussenspoeling van alle medische
hulpmiddelen / eindspoeling van digestieve
endoscopen

De punten over kwaliteitsbewaking voor de manuele desinfectieproces zijn in
Hoofdstuk 4 terug te vinden.

Parazijnzuur

Te
reconstitueren
oplossing
Te
reconstitueren
oplossing

Bus + fles
qs 5 liter

2 flessen qs
5 liter met
strips

JOHNSON
&
JOHNSON
MEDICAL

Anioxy
twin®

Nu Cidex

®

Laboratoires
ANIOS

Azijnzuur

Te
verdunnen
poeder

Laboratoire
RIVADIS

®

Dynacide
PA

Sachet
unidose ou
seau 2 kg
(1 dose pour
5 litres)

SEPPIC

Bioxal® M

Tetraacetylethyleendiamine

Azijnzuur

Gebruiksklare
oplossing

Bus van
5 liter met
strips

Acetylcaprolactaam

Bus van
5 liter + fles
met strips

Laboratoires
ANIOS

Anioxyde®
1000

Te
reconstitueren
oplossing

Uitvoeringen

Fabrikant

Desinfectans

PAZprecursor

Soort van
product

1200 ppm
(na
reconstitutie)

3500 ppm
(na
reconstitutie)

2000 ppm
(na
verdunning)

1100 ppm

1500 ppm
(na
reconstitutie)

Theoretische
initiële
concentratie
aan PAZ

4 tot 5

4

7

3.6

5 tot 7

Theoretische
pHwaarde

Maximum 50
per bad

Gebruik van het bad
gedurende maximum 7 dagen.
Controle met strips om de
4 uur achtereenvolgende
activiteit en bij het hervatten van
de activiteit na onderbreking(1)

Maximum 20
per bad

Maximum 20
per bad

Gebruik van het bad
gedurende maximum
8 uur(2) zonder strips
Gebruik van het bad
gedurende maximum 24 uur.
Controle met strips om de
4 uur achtereenvolgende
activiteit en bij het hervatten van
de activiteit na onderbreking

Maximum 10
per bad

Maximum 50
per bad

Gebruik van het bad
gedurende maximum 7 dagen.
Controle met strips om de
4 uur achtereenvolgende
activiteit en bij het hervatten van
de activiteit na onderbreking(1)

Gebruik van het bad
gedurende maximum
4 uur(2) zonder strips

Aantal
endoscopen

Toe te passen maatregelen
voor het bad en de strips

aangewezen zijn voor de manuele disinfectie van warmtegevoelige medische hulpmiddelen en die aan
een marktcontrole werden onderworpen.

Bijlage 03-3: PAZ-Samenvattingstabel (AFSSAPS, december 2007):
Door de fabrikanten verkondigde eigenschappen van de op de Franse markt verkrijgbare producten die
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Te
verdunnen
poeder

1 fles met
81g en
162g – zakje
met 16.2g

DUPONT

Rely + OnTM
PerasafeTM

Tetraacetylethyleendiamine

Azijnzuur

Azijnzuur

2500 ppm

2500 ppm

2300 ppm

2500 ppm
(na
verdunning)

Theoretische
initiële
concentratie
aan PAZ

7.8

2-3

5.5 - 6.6

7.5 tot
8.5

Theoretische
pHwaarde

Gebruik van het bad
gedurende maximum 10 uur(3)

Gebruik gedurende
maximum 24 uur

Gebruik gedurende
maximum 24 uur

Gebruik gedurende
maximum 16 uur(3)

Toe te passen maatregelen
voor het bad en de strips

Maximum 20
per bad

Maximum 50
per bad

10 tot 20
per bad

Maximum 20
per bad

Aantal
endoscopen

De marktcontrole wordt voortgezet voor de nieuwe producten die op de markt komen. De evaluatie van deze producten is lopende.
(1) Binnen een termijn van 7 dagen in overeenstemming met het Circulaire DGS/DHOS nr.138 van 14 maart 2001.
(2) De gebruiksperiodes voor deze producten werden op aanvraag van het AFSSAPS tijdens de eerste evaluatie (op basis van dossiers) verkort,
		
maar zonder noodzaak om het gehalte aan perazijnzuur van de oplossingen met strips of andere analytische methodes te controleren.
(3) De gebruiksperiodes voor deze producten werden op aanvraag van het Afssaps tijdens de tweede evaluatie (na stabiliteitsonderzoek)
		
verkort, maar zonder noodzaak om het gehalte aan perazijnzuur van de oplossingen met strips of andere analytische methodes
		
te controleren.
(4) Dit product wordt niet meer verkocht.

Te
verdunnen
vloeistof

Fles met
een dosis
van 500 ml

HYDREX

Hydraseptic
concentré (4)

Opmerkingen:

Te
verdunnen
vloeistof

1 fles van
450 ml +
1 activatiefles
van 420 ml

Laboratoires
ECOLAB PARAGERM

Sekusept
Easy

Tetraacetyleendiamine

Te
verdunnen
poeder

Emmer
met 6kg

Laboratoires
ECOLAB

Sekusept
Aktiv®

Uitvoeringen

Fabrikant

Desinfectans

PAZprecursor

Soort van
product
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