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Risico van gebruik van flexibele 

endoscopen

Kans op transmissie van micro-organismen bij 

onvoldoende voorzorgsmaatregelen



Risico van besmetting van scopen

� Kwetsbaar design van de duodenoscoop 

� Sterilisatie is niet mogelijk

� Endoscoop kan al bij binnenkomst besmet zijn

� Defecte endoscoop

� Biofilm in kanalen van de endoscoop

� Hiaten in (voor)reinigings- en/of desinfectieprocedure

� Mechanisch of elektronisch defect van desinfector 

� Besmetting van spoelwater desinfector

� Besmetting filters desinfector

� Hiaten in droogprocedure / transport / opslag

� Herbesmetting endoscoop door manipulatie
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Instructie manual



Risico van flexibele endoscopen

Uitbraken gerelateerd aan endoscopie: 

� Hepatitis B

� Hepatitis C

� E. coli  / Klebsiella ESBL-positief

� Carbapenemase-positieve Enterobacteriaceae

NB laag risico op transmissie bij adequate 

reprocessing van de endoscoop

Kovaleva J. Clin Microbiol Rev 2013;26:231. Birnie GG. Gut 1983;24:171. Le Pogam. Ann Int Med 

1999;131:794. Frias M. MMWR 2014;62;1051. Gastmeier P. Infection 2014;42:15.



Melding IGZ (I) Erasmus MC 

� Clonale uitbraak VIM-positieve P. aeruginosa 

� 22 patiënten in een maand besmet

� ERCP enige gemeenschappelijke kenmerk

� ERCP-scoop Olympus Q180 met kwetsbaar design

� Demontage van de scoop: onder het tangenliftje  

identieke VIM-positieve pseudomonas gekweekt

� Na verwijderen van dit type ERCP scoop geen 

nieuwe patienten meer

� Aanleiding voor overleg IGZ, NVMM, NVMDL, orde

Verfaillie et al. Endoscopy 2015;47: 493-502



Brief NVMM/NVMDL 2014

� Het betreft slechts 1 melding

� Hanteer de scoop voorzichtig en wees alert op 

onregelmatigheden aan de ERCP scoop

� R&D conform instructie van de fabrikant

� Registreer infecties na ERCP

� Meld clusters van infecties aan de IGZ



FDA Safety communication

� Juni 2015: De huidige duodenoscopen zijn niet 

veilig, maar verbod hierop leidt tot meer 

onveiligheid. Instellingen moeten nagaan of ze 

over expertise, training en middelen beschikken 

om veilig te kunnen werken.

� Augustus 2015: FDA spreekt Olympus, Pentax 

en Fuji aan op het 

- niet melden van ernstige infecties gerelateerd 

aan gebruik van de scopen 

- gebrekkige instructies ten aanzien van 

reiniging en desinfectie van de scopen.



Melding IGZ (II) Rijnstate

� Kweken van ERCP-scopen met o.a. darmflora en 

Pseudomonas na reiniging en desinfectie

� Zelfde type ERCP scoop als in Erasmus MC

� Geen clusters van infecties

� Moleculaire typering: geen match tussen 

stammen uit de scopen en bloedisolaten van 

patienten na ERCP 



Acties

� Scoop uit roulatie; doorloopt opnieuw het 

proces van reiniging en desinfectie

� Opnieuw kweek

– Vrijgave instrument indien controlekweek 

negatief is

– Voor analyse naar Medische Techniek indien 

ook controlekweek positief is

– Voor analyse / reparatie naar de fabrikant 

indien van toepassing

� Audit van het gehele proces



Mogelijke oorzaken

� Kwetsbaar design van de endoscoop

� Endoscoop wordt besmet aangeleverd door leverancier 

� Beschadiging endoscoop

� Biofilm in kanalen van de endoscoop

� Hiaten in reinigings- en/of desinfectieprocedure

� Mechanisch of elektronisch defect van desinfector 

� Besmetting van spoelwater desinfector

� Besmetting filters desinfector

� Hiaten in droogprocedure / transport / opslag

� Herbesmetting endoscoop door manipulatie



Brief NVMM/NVMDL april 2015

� Uit andere landen meerdere meldingen van 

transmissie van BRMO na ERCP

� FDA/ASGE alerts

� Extra aanbevelingen omvatten o.a.:

– Risico van contaminatie geldt voor alle 

endoscopen met liftkanaal. Bij verdenking op 

infectie door contaminatie: scoop uit roulatie 

nemen tot kweken negatief zijn.

– Stel microbiologisch surveillance protocol op 

met routinematige kweken



Hoezo microbiologische controle van scopen?

WIP: kosten-

effectiviteit 

kweek 

onduidelijk

Aantoonbaar

risico van 

besmetting

Procescontrole 

is belangrijker

kweek is 

voorwaarde voor 

bevolkingsonderzoek 

darmkanker

Scoop wordt niet 

gesteriliseerd



Wet van Bilkert

Een negatieve kweek

Geen garantie voor een goed verlopen proces



Wet van Bilkert

Een negatieve kweek

Geen garantie voor een goed verlopen proces

Zorg dat je proces geborgd is!



CDC: interim duodenoscope 

surveillance protocol

� Kweek is geen vervanging van adequate 

reprocessing van de scoop, maar aanvullend

� Routine kweek geen onderdeel van US richtlijnen 

� Geen uitspraak over kweekfrequentie 

� Bemonster in ieder geval de kanalen en distale tip

� Een negatieve kweek sluit contaminatie niet uit, 

te meer omdat de kweekgevoeligheid onzeker is

� Geen uitspraak over gebruik van de scoop in 

afwachting van kweekresultaat

� Geen uitspraak over risico van virustransmissie



ASGE: interim richtlijn duodenoscopen

– Maak beleid met infectiepreventie om post-

ERCP infecties met BRMO te voorkomen

– Bij bekende patienten met BRMO: 

•scoop kweken

•pas weer in gebruik indien kweek negatief 

– Bij patienten met nieuwe BRMO en recente 

ERCP historie: 

•kweek alsnog de scoop

•Documenteer nadien gescopieerde 

patienten en overweeg BRMO screening 



Rijnstate duodenoscoop kweek methode 

� SFERD gebaseerd

� 20 ml vloeistof / kanaal door een filter 0.22um

� Filter 5 dagen kweken bij 30º 

� Wattenstok tip 48 uur kweken bij 30º 

� Uitslaan 

– <20 KVE/20 ml = OK, tenzij darmflora wordt 

gekweekt

– >20 KVE/20 ml: scoop uit de roulatie en 

mogelijke oorzaak zoeken in relatie met 

gevonden m.o.



CDC interim kweek methode

� 50 ml vloeistof centrifugeren per kanaal

� Centrifugaat aanvullen tot 1 ml en mengen 

� 100ul en 10ul uitspatelen, de rest in bouillon

� Incuberen 48 uur bij 37º

� Uitslaan 

– Low concern m.o.: CNS, GPS. 

Norm < 10 KVE / ???

– High concern m.o.: S. aureus, Enterokok, 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas. 

Norm = 0 KVE



Drinkwaternorm



Voorbeeld microbiologische controle 

ERCP-scoop

E. cloacae, K. pneumoniae en 

P. aeruginosa gekweekt uit

� Tip biopsiekanaal

� Spoelkanaal

� Zuigkanaal (kleine hoeveelheden)



Voorbeeld microbiologische controle 

ERCP-scoop

E. cloacae, K. pneumoniae en 

P. aeruginosa gekweekt uit

� Tip biopsiekanaal

� Spoelkanaal

� Zuigkanaal (kleine hoeveelheden)

Conclusie: faecale verontreiniging, reinigings-

en desinfectieproces was onvoldoende effectief



Voorbeeld microbiologische controle 

ERCP-scoop

Methylobacterien gekweekt uit

� Spoelkanaal

� Zuigkanaal (kleine hoeveelheden)

Conclusie: Past bij biofilm formatie



Voorbeeld microbiologische controle 

ERCP-scoop

Coagulase-negatieve stafylokokken gekweekt uit

� Tip biopsiekanaal

� Spoelkanaal

� Zuigkanaal (kleine hoeveelheden)

Conclusie: past bij herbesmetting door handen



Voorbeeld microbiologische controle 

ERCP-scoop

Pseudomonas aeuginosa gekweekt uit zuigkanaal

Conclusie: past bij persisterende 

bron/biofilm/herbesmetting door machine



Variabelen rondom kweek duodenoscoop 

� Kweekgevoeligheid, hangt samen met de 

hoeveelheid vloeistof (100 ul – 50 ml),!

� Temperatuur: 30 of 37º

� Kweekduur: 2 dagen of 5 dagen

� Norm wat acceptabel resultaat is: <20KVE/ml, 

maar variabel met betrekking tot darmbacterien

� Kweekfrequentie: nooit – maandelijks – vaker

� Afname procedure: antegraad/retrograad, 

kanalen afzonderlijk of samen 



Besmette ERCP scopen in Nederland?

� Initiatief Erasmus MC

� Alle ziekenhuizen aangeschreven

� Verzoek om 

– ERCP-scoop na reprocessing te bemonsteren

– Aan te geven met welk type ERCP scoop 

wordt gewerkt

� Materialen worden in Erasmus MC gekweekt

� Resultaten volgen binnenkort



NVMM werkgroep kweek flexibele scopen 

� Opgericht medio 2015

� Te beschrijven /afstemmen in de richtlijn: 

– afnameprocedure 

– kweekmethode 

– norm van uitslagen 

– indicatie om te kweken 

– kweekfrequentie 

– virale diagnostiek 

– afhandeling incidenten

� Verwachte einddatum: eind 2016



Vragen ? ? ? ?


