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(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

Geen 

 Sponsoring of onderzoeksgeld 

 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 

 Aandeelhouder 
 Andere relatie, namelijk … 

  

N.v.t. 
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 Aanleiding 

 Bevindingen onderzoek door expert TU Delft 

 Conclusies onderzoek door RIVM 

 Laatste ontwikkelingen 

 Nu en de toekomst….. 

 

 

 



Wat was de aanleiding? 

1e kwartaal 2012 

 Hogere incidentie VIM positieve Pseudomonas aeruginosa (25 patiënten) 

 Hiervan ondergingen 21 patiënten een ERCP 

 Waarvan 20 patiënten met de G-206 (intern Erasmus MC ID-nummer) 

 

 

G-206 = Olympus TJF-Q180V 

 13 maanden in gebruik 

 14 maart 2012 buiten gebruik gesteld 



Bijzonderheden TJF-Q180V duodenoscoop 

Ontwerp:  

o Tangenliftkanaal is verzegeld d.m.v. een O-ring 

waardoor deze niet gecontamineerd kan raken en 

daarom niet gereprocessed hoeft te worden 

o Vaste / niet afneembare kap (verlijmd) 
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Bron: Product Brochure Olympus F1322SE-1109  



Overzicht kweekuitslagen 

 

2012 2014 2013 

Bron VIM geïsoleerd? 

Omgevingskweken Ja, 4 wastafels 

patiëntenkamers 

Antegrade kweek alle ERCP-scopen 

2 stuksTJF-Q180V  

3 stuks TJF-160VR 

Nee 

Aanvullende kweek ERCP-scoop G-206 

TJF-Q180V, onder de tangenlift 

Ja 

Laatste spoelwater ETD-3 Nee 



Kweken holte onder de tangenlift (G-206) 

Uit de handmatig voor-

gereinigde en vervolgens 

machinaal gereinigde en 

gedesinfecteerde scoop 

(ETD-3 met PAA) werd uit de 

holte onder het tangenlift-

kanaal een “bolletje 

materiaal” gehaald. 
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Onderzoek naar bron en transmissie (1) 

Doel:  

Komen tot een objectieve bepaling van de oorzaak / oorzaken van het 

persisteren van de Pseudomonas Aeruginosa in endoscoop G-206 

Uitvoering: 

o Inspectie en bemonstering op plekken die normaal binnen bereik 

liggen  

o Stapsgewijze demontage van de scoop 

o Visuele inspectie, foto en bemonstering van de plekken die door de 

demontage bereikbaar zijn geworden  

o Onderzoek: microbiologisch & elektronenmicroscoop 
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Onderzoek naar bron en transmissie (2) 

Multidisciplinair onderzoeksteam: 

o Vertegenwoordigers Erasmus MC (6) 

o Vertegenwoordigers Olympus (4) 

o Onafhankelijke expert TU Delft 

dr. ir. Arjo Loeve - Onderzoeker BioMechanical Engineering  

 

23 april 2012: uitvoering onderzoek bij Olympus Nederland B.V. 

 

27 juni 2012: eindrapportage onderzoek door expert TU Delft naar  

  Olympus Nederland en IGZ 

2012 2014 2013 



Visuele inspectie cardanrubber 

Microscoopfoto’s van 

luchtbellen in de 

kitafdichting van het  

cardanrubber 

Bron: Rapportage TU Delft ; fig.4 
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Visuele inspectie camerabehuizing 

Bron: Rapportage TU Delft ; fig.5 

Aanslag achter het afdekglas van de camera 

Scheur in afdichting behuizing en in afdichting camera 

2012 2014 2013 



Visuele inspectie tip rond tangenlift 

Bron: Rapportage TU Delft ; fig.6 

Boven: 

krassen en groeven 

tot ver onder de 

tangenlift 

 

 

Onder: 

Wittige en bruinige 

aanslag 
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Verwijderen kap en bemonsteren binnenwerk 

Bron: Rapportage TU Delft ; fig.9 

Openknippen en loswrikken kunststof kap            Bemonstering binnenhuis 

Monster 5478: restant kap en knipafval 
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Bemonstering achter de tangenlift 

Bron: Rapportage TU Delft ; fig.10 
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Visuele inspectie tangenliftscharnier 

Microscoopbeelden tangenliftscharnier 

 

Foto links: vezel in scharnier 

Foto links en rechts: axiale verschuiving tangenlift 

Bron: Rapportage TU Delft ; fig.11 
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Visuele inspectie hefboom en hef-as (1) 

Bron: Rapportage TU Delft ; fig.14 

aandrijfzijde patiëntzijde 

Bruine aanslag op alle vlakken van de 

hefboom en hef-as aan de aandrijfzijde 

 

Geen aanslag op hef-as aan patiëntzijde 
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Visuele inspectie hefboom en hef-as (2) 

Bron: Rapportage TU Delft ; fig.16 

Microscoopbeelden 

hefboom met hef-as en 

O-ring: 

- bruine aanslag 

- slijtagesporen O-ring 
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Visuele inspectie O-ring 
(Elektronenmicroscoop Vossius-Instituut Leiden) 

Bron: Rapportage TU Delft ;fig.B1 & B2 

Scheur in O-ring 

 

Ruw en vezelig oppervlak 
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Visie expert TU Delft 1: Bereikbaarheid voor borstels 

De tip van de 

endoscoop heeft 

verscheidene spleten, 

hoeken en ruimtes die 

slecht of niet bereikbaar 

zijn voor cytologie-

borstels van 3 mm. 
Bron: Rapportage TU Delft  
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Visie expert TU Delft 2: Kwaliteit afdichtingen 

De afdichtingen in en rondom 

de tip blijken afwijkingen te 

vertonen die potentieel 

lekkagegevaar opleveren. 

2012 2014 2013 

Bron: Rapportage TU Delft 



Visie expert TU Delft 3: Aanslag op onderdelen 

2012 2014 2013 

Bron: Rapportage TU Delft  



Microbiologisch: Monster 5478: Kap 

Hier is de betreffende Pseudomonas aeruginosa en een E. faecium 

aangetoond. 
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Wat NIET is onderzocht…… 

 Bemonstering van de binnenzijde van de endoscoopschacht 

 Inspectie overige kanalen van de endoscoop 

 Tangenliftkanaal: 

oVisuele inspectie: macro- en (elektronen-) microscopisch 

oKanaal en kabel: microbiologisch & viraal onderzoek 

 

Scoop is na dit onderzoek naar Japan gegaan voor aanvullend 

onderzoek 
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Reactie Olympus: Field Safety Notice 15-1-2013 
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Op verzoek van IGZ onderzoek door RIVM 

 Aanleiding: de conclusies uit de rapportage van TU Delft en de 

  reactie van de fabrikant zijn tegenstrijdig 

 

 Bronnen: Projectnummer: V/080118/01/AH 

 RIVM  Documenten 2012-12 en 2013-06 

  Datum gereed: 30 juli 2013 en 14 oktober 2013 

 

Documenten van het RIVM m.b.t. dit dossier vallen onder de Wet Openbaar 

Bestuur (WOB):  

Basisregel: openbaar en opvraagbaar door iedereen 
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Waar heeft het RIVM naar gekeken? 

 

De constructie van de endoscoop gerelateerd aan de reinigbaarheid 

 Kan het uitwendige deel (i.c. de tangenlift) goed gereinigd en 

gedesinfecteerd worden? 

 Is de constructie van de afdichting d.m.v. de O-ring effectief genoeg om 

ook microscopisch kleine contaminatie tegen te houden? 

 

 

De gevolgde reinigingsprocedure door Erasmus MC. 
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Conclusies RIVM (1) 

Constructie endoscoop 

o De constructie van de endoscoop belemmert een optimale handmatige 

reiniging 

Aantoonbaarheid effectiviteit reprocessing 

o De conclusie van effectiviteit van de handmatige reinigingsprocedure 

kan niet getrokken worden 

o Effectiviteit ‘manuele voorreiniging & machinale reiniging en 

desinfectie’ is niet door Olympus onderzocht 

Gevolgde reinigingsprocedure 

o Uit de door het Erasmus MC verstrekte informatie bleek niet dat de 

details in de gebruikershandleiding werden opgevolgd  
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Conclusies RIVM (2) 

Constructie O-ring 

o Deze is als afdichting van het tangenliftkanaal ten aanzien van het 

buitenhouden van bacteriën niet gevalideerd 

o De uitgevoerde duurzaamheidstesten zijn geen alternatief hiervoor 

Integriteit O-ring 

o De integriteit van de O-ring is niet door de gebruiker te beoordelen 

o Olympus geeft hiervoor de lektest aan maar heeft dit niet onderzocht 

 

Citaat RIVM: “Hoewel nadrukkelijk door het RIVM gevraagd geeft Olympus 

geen informatie over effectiviteit van de reinigingsprocedure, O-ring-

constructie en de lektest voor het vaststellen van de integriteit van de O-ring” 
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IGZ: stand van zaken 

28 november 2013 

 Neemt vooralsnog geen standpunt in 

 

27 januari 2014 

 Stelt vooralsnog geen non-conformiteit vast van de endoscoop in 

relatie tot het Besluit Medische Hulpmiddelen 

 Is wel bezorgd over de aangetoonde transmissie van een resistente 

bacterie 

 Gaat in overleg met de NVMDL en NVMM 
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Laatste ontwikkelingen 

17 juli 2014: Brief van de NVMDL en NVMM aan haar leden 

 

4 augustus 2014: FSCA van Olympus: 

 Aantal meldingen over achterblijven debris in distale tip na reprocessen 

 Onderzoek naar deze meldingen 

 aanpassing van de reinigings-instructies 

 

29 augustus 2014: Rapportage expert TU Delft wordt openbaar 

8 september 2014: Posterpresentatie ICAAC (Washington) 

Wetenschappelijke publicatie in voorbereiding 
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En nu????? 

 Verdiep je in alle documenten en informatie 

 Bespreek het binnen je ziekenhuis in multidisciplinaire setting 

 Multidisciplinaire afweging / risicoanalyse 

 Multidisciplinair besluit 

 

 Zoek de samenwerking: 

o met de fabrikant 

o met collega-ziekenhuizen 

o informeer IGZ 



Vandaag en in de toekomst…………… 

 Is dit probleem opgelost bij de nieuwe generatie ERCP-scopen? 

 Zien we dit ook bij andere fabricaten? 

 

 Waar ligt de oplossing? 

o aanpassing ontwerp endoscoop? 

o innovatie reprocessing? 

 

 Samenwerking van de ziekenhuizen, 

fabrikanten en IGZ / RIVM in onderzoek 

en oplossing 
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Dank voor jullie aandacht! 


