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De surrogaatendoscoop, ook wel “dummyscoop” genoemd, is

onderdeel van de NEN15883-4 norm.

Meer specifiek, paragraaf 6.6.2 van deze norm geeft de omschrijving

en tekening van de in het engels “surrogate device” genoemde

surrogaatscoop.

Deze paragraaf laat echter veel ruimte voor interpretatie en exacte

uitvoering van de surrogaatscoop. Er is dus niet zoiets als dé

surrogaatscoop.

De in de norm genoemde omschrijving van de surrogaatscoop is

grotendeels terug te voeren op het model dat het RIVM in 2002

gebruikte tijdens haar onderzoek op scopenreinigingsdesinfectie

machines.



Surrogaatendoscoop en de praktijk

5

Endoss gebruikt voor haar validaties een surrogaatscoop die

gebaseerd is op par. 6.6.2. van de NEN15883-4 norm.

Door het Oostenrijkse Instituut voor Toegepaste Hygiëne in Graz is

deze surrogaatscoop gevalideerd en getest en heeft daar een

“Gutachten” ofwel een verklaring van overeenstemming met de norm

gekregen. Daarmee is de Endoss surrogaatscoop “gevalideerd” door

een onafhankelijk instituut met een internationale reputatie.

Voordat de Endoss surrogaat op de markt kwam is er uitgebreid

getest met verschillende scopenreinigers. Er is vooral gekeken naar

flowkarakteristiek en de invloed en werking van verschillende
indicatoren en bevuilde slangen.
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Integratie Parameters

Naast storingssimulaties en indicatoren kan de surrogaatscoop van Endoss ook

gebruikt worden voor het plaatsen van sensoren. Hiermee kan bijvoorbeeld

kanaalflow en/of kanaaldruk gemeten worden.

De surrogaatscoop wordt optioneel geleverd met de nodige onderdelen om

loggers en sensoren te kunnen plaatsen.

Endoss surrogaatscoop Samengevat

•modulair opgebouwd, volledig demonteerbaar en autoclaveerbaar systeem

•de standaardreferentiemeting voor alle merken en typen scopenreinigers

•geschikt voor zowel indicatoren in RVS strip vorm als gecontamineerde

slang(stukken).

•simuleert storingen waaronder kanaalverstopping

•complete kit voorzien van aansluitstukken die garanderen dat iedere

scopenreiniger gevalideerd kan worden

•geleverd in een handzame verrijdbare koffer per 2 stuks surrogaatscopen per

kit.

•door 2 stuks tegelijk te gebruiken kan een machine, zeker waar twee scopen

tegelijk worden behandeld, realistisch en nauwkeurig gevalideerd worden.
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representatieve belading zijn twee surrogaatendoscopen
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Driemaandelijkse inspectie

Met een surrogaatscoop en/of een vergelijkbare 

testendoscoop (conform NEN EN ISO 15883). 

wordt eens in de drie maanden; 

� het functioneren van de kanaalblokkadetest

� het kanaal aansluit bewakingssysteem

� de reiniging gecontroleerd.

� controle zelfdesinfectie

� microbiologische kwaliteit laatste spoelwater
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Cirkel van Sinner



10.2.4 Kanaalblokkadetest 

10.2.5 Kanaal aansluitbewakingstest
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De reinigingstest wordt uitgevoerd met behulp van (commercieel

verkrijgbare) indicator.

Een dergelijke test geeft snel inzicht in het functioneren van de

endoscopendesinfector.

Door de testresultaten over een tijdsperiode te vergelijken kan

een beeld gevormd worden over de reproduceerbaarheid van de

endoscopendesinfector.
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� Inkomend water temperatuur te hoog 

>45°C

� (temperatuur)

� Dosering reinigingsmiddel te laag

� (chemie)

� Spoei arm geblokkeerd 

� (mechanische kracht)
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desinfector
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De zelfdesinfectie van de endoscopendesinfector is bedoeld om

contaminatie van de endoscopendesinfector zelf te voorkomen.

Tijdens het uitvoeren van een zelfdesinfectie worden de meeste

systeemdelen van de endoscopendesinfector gedesinfecteerd die

tijdens een normaal proces niet worden gedesinfecteerd. Dit

kunnen bijvoorbeeld delen van de watertoevoer of

waterbehandelingssystemen (filters) zijn.

De microbiologische kwaliteit laatste spoelwater is feitelijk ook een

indicatie voor het bacterievrij zijn van de machine. Immers als de

machine besmet is met een biofilm kunnen bij de controle van het

laatste spoelwater bacteriën gevonden worden.

Indien bij de controle van het laatste spoelwater bacteriën worden

gevonden, dient er een watermonster na zelfdesinfectie genomen

te worden en op de aanwezigheid van bacteriën onderzocht te

worden.



10.3.1. microbiologische kwaliteit laatste 

spoelwater
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Uitblaasopening zit boven de 

belaadzijde scopenreiniger.

Stof boven de monstername 

poort



Dank voor uw aandacht
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