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Endoscopieverpleegkundige

Samenvattend twee grote taken:

* Je bent verantwoordelijk voor de patiënt

-voor 

-tijdens en 

-na de scopie

* Je assisteert de arts tijdens de scopie 



De Scopie

• Indicatie van het onderzoek

• Welke interventies?

• Juiste scoop voor het onderzoek (type, diameter)

• Welke hulpmiddelen?

• Passen die hulpmiddelen door het werkkanaal van de te gebruiken endoscoop?



Soorten endoscopen

• Gastroscoop 

• Coloscoop

• DBE

• ERCP

• ENDO ECHO





Kenmerken

Verschillen:

- lengte

- buitendiameter

- diameter werkkanaal

- kanalen:

*water/luchtkanaal

*biopsie/afzuigkanaal

*waterjet kanaal/ tangenliftkanaal

*ballonkanalen 









Interventies

Interventies waarbij chemie gebruikt wordt:

-Behandelen varices slokdarm 

-Kleuren van de slokdarm

-Chromotherapie; bij IBD patiënten

-Poliepectomie

-Tatoeëren  



Toepassingen van chemie

• Simeticon (lefax) :‘anti schuim’

• Histo Acryl : behandelen van varices in slokdarm/fundus maag

• Lugol : opsporen veranderingen slijmvlies slokdarm

• Azijnzuur       : opsporen veranderingen slijmvlies slokdarm

• Methyleen blauw : opspuiten poliepen

• Indigo Carmin : chromotherapie

• Spot                     : tatoeage
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Standaardreiniging na endoscopie 

• De voorreiniging op de kamer 

1. endoscoop in neutrale stand afnemen met gaas  

2. werkkanalen/afzuigkanalen met reinigingsmiddel door zuigen   

3. werkkanalen/afzuigkanalen met lucht blazen

4. reinigingsventiel toepassen 

5. randapparatuur loskoppelen                                                                                              

• De reiniging in de desinfectieruimte

- alle aanwezige kanalen die kunnen worden geborsteld worden geborsteld 

en doorgespoeld







Maatregelen na/tijdens endoscopie bij de 
(voor)reiniging van de endoscoop na gebruik 

Chemie



Simeticon (lefax, infacol): ‘anti schuim’

Literatuur NVMDL: ‘Het ontstaan van kristallen in het waterjetkanaal ten gevolge van het gebruik van 

antifoam (Lefax) in de spoelvloeistof door het waterjetkanaal. Hierdoor ontstaat het risico van dicht-

slibben van het waterjetkanaal en tevens een reinigingsrisico. Naar aanleiding van dit bericht hebben 

wij de fabrikanten van endoscopen (Pentax, Olympus en Fujifilm) gevraagd om informatie ten aanzien 

van het gebruik van het waterjetkanaal. Hierop hebben we van alle drie afzonderlijk de 

productinformatie gekregen waarin duidelijk staat aangegeven dat het waterjetkanaal alleen met 

steriel water mag worden gebruikt, dus zonder toevoegingen. Wordt er iets anders dan steriel water 

gebruikt dan gaat dat dus tegen het gebruiksadvies in.’                                                                        

In dit citaat dus ook de oplossing. Het waterjet kanaal kan niet worden 

geborsteld, en derhalve in dit kanaal alleen steriel water gebruiken. 



Histoacryl

- de endoscoop voorafgaand aan het gebruik van dit middel beschermen met  

dimeticon olie 

- de scleroseernaald niet door het werkkanaal terug halen

Deel Citaat:

‘Vreemd materiaal (corpus alienum) aangetroffen in darm van patiënt tijdens 

colonoscopie nadat een single-use steriele biopteur was opgevoerd door het 

werkkanaal. Bij analyse bleek het te gaan om afgebroken lijmresten.

Oplossing: de voorzorgsmaatregelen zoals bij het gebruik aangegeven.



Lugol

• Pas op: allergie jodium 

• Er wordt nagespoeld met water, en de verdunde vloeistof wordt opgezogen uit 

de maag…

Na het gebruik van lugol goed spoelen met water.



Azijnzuur

• Na het gebruik /kleuren met azijnzuur wordt wederom nagespoeld in de 

patiënt, en de verdunde oplossing opgezogen uit de maag.

Ook hier na gebruik goed naspoelen met water.



Methyleen blauw

Jaren geleden (2013) kreeg ik een mail onder ogen; methyleen blauw als 

kleurstof na verschillende endoscopieën en reinigingsprocessen nog aanwezig 

gevonden in de endoscoop… Navraag bij een van de endoscopenleveranciers 

leverde bevestiging op.



Methyleen blauw

Jaren geleden (2013) kreeg ik een mail onder ogen; methyleen blauw als 

kleurstof na verschillende endoscopieën en reinigingsprocessen nog aanwezig 

gevonden in de endoscoop… Navraag bij een van de endoscopenleveranciers 

leverde bevestiging op.

Een citaat uit hun manual:

Hierop is in mijn instelling navolging gegeven



Indigo Carmin

Indigo Carmin mogelijk heftiger aanwezig als kleurstof in de darm dan methleen

blauw, maar wellicht andere eigenschappen.

Mijn instelling heeft ervoor gekozen ook hier de endoscoop na gebruik met 

Indigo Carmin na te spoelen met alcohol op dezelfde wijze als bij het gebruik 

na methyleen blauw.



Tatoeage inkt

Na het markeren van de darm door middel van een tatoeage worden nadien 

geen maatregelen genomen ten aanzien van reiniging en desinfectie.     



Advies SFERD

Op dit moment is er weinig tot geen informatie over de reiniging van 

endoscopen na het gebruik van chemicaliën.

Daarom tot op heden het advies van de SFERD:

‘Als er bij een endoscopie gebruik gemaakt wordt van chemicaliën, pas de stof 

specifieke aanwijzingen van de endoscopenleverancier of de chemieleverancier 

toe.’



Conclusie

• Op PubMed en andere bronnen niets te vinden …

• Flora/fauna worden geïnactiveerd of verwijderd tijdens de reiniging en 

desinfectie. Chemicaliën?

• Hoe zijn we er achter gekomen dat anti schuimmiddelen (Lefax/Infacol enz.) 

een bio film achter laten? Toeval? Tijdens reparatie?

• Hoe zit dat met Indigo Carmin, Methyleen blauw, Lugol, Azijnzuur?

• Wie kunnen dit onderzoeken? Microbiologen? Fabrikanten? Reparatie centra?



Is er nog iemand die een leuk onderwerp 
zoekt voor een onderzoek?



Hier is de uitdaging…..



Hier is de uitdaging…..

Zijn er vragen?


