
METEN IS WETEN
ATP als controle middel op het R&D proces van de ERCP scoop?
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Doel van het onderzoek

Kan ATP ingezet worden als systematisch controle 
middel op het reinigings- desinfectie- en droogproces middel op het reinigings- desinfectie- en droogproces 
van ERCP scopen?



Wat is ATP

Adenosine TriPhosfaat



De cel

Vormt in onze lichaamscellen de gebruiksklare energievoorraad

Vervuld in de celstofwisseling een sleutelrol als drager van chemische 

energie



Hoe meet je ATP

• ATP + Luciferine + Luciferase = licht

• Licht is meetbaar in een luminometer

• Relative Light Unit (RLU)



Methode van onderzoek
3 meetpunten



Methode van onderzoek
6 processen
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Resultaten

• 22 duodenoscopen
• verdeeld over 6 processen
• gemeten op 3 meetpunten

• totaal 314 metingen 
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Discussie over de data

Probleem bij desinfector



Discussie over de data

Verschil tussen GTA en PA



Discussie over data

Biofilm



Samenvattend

• Nog veel onbeantwoorde vragen

• ATP inzetten als controle middel?• ATP inzetten als controle middel?

- norm bepalen 
- trend analyse
- proces optimalisatie
- landelijk vergelijk



Bedankt voor uw aandacht!


