
SFERD 14-09-2022
Urologische Endoscopie 

Ingrid Koeter, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem

10:50 – 11:25 uur Urologische endoscopen
Toepassing van urologische endoscopen; steriel of niet?





Inhoud

• Praktijkvoorbeeld

• Endoscopie in de urologie 

1. Wat voor onderzoek voert de uroloog uit met een cystoscoop en URS?

2. Poliklinisch of op de operatiekamer 

3. Risico’s tijdens de ingreep

4. Moet de scoop dan steriel zijn of niet?
1. Worden scopen gebruikt met een (steriele) sheet (met/zonder kanaal)?
2. Wel / niet (semi) steriel: met steriele handschoenen, steriele doek, gebruik op de OK, etc?



Praktijkvoorbeeld 

• Technisch mankement bij scopen urologie …… Ziekenhuis

• GEPLAATST: DONDERDAG 20 JANUARI 2022

• Er is een technisch mankement geconstateerd bij de droogkast van de scopen die de vakgroep urologie gebruikt voor onderzoek 
aan de blaas. Doordat de droging van de scopen in de droogkast niet functioneerde is daar een bacterie (pseudomonas 
aeruginosa) gaan groeien in de scopen waardoor er patiënten besmet zijn geraakt met deze bacterie.

• Terugkijkend is in de periode van 1 november 2021 tot en met 14 januari 2022 er sprake geweest van dit technische mankement. 
Door oplettendheid van de urologen bij het zien van oplopende aantallen blaasontsteking bij behandelde patiënten zijn we 
overgegaan tot nader onderzoek. Daaruit is voortgekomen dat het technische mankement is ontdekt in de droogkast van de 
scopen. ………. Ziekenhuis werkt volgens de geldende richtlijnen en bij nader onderzoek is gebleken dat we conform deze 
richtlijnen hebben gehandeld. Dat dit technische mankement is ontstaan is een ongelukkig toeval. 

• Hoeveel patiënten zijn besmet?

• Er hebben zich twaalf patiënten gepresenteerd met blaasontstekingsklachten. Hiervan zijn twee patiënten opgenomen. Alle 
patiënten zijn behandeld met gerichte antibiotica en herstellen goed. Tevens zijn alle patiënten die zijn behandeld in deze 
periode telefonisch geïnformeerd door de behandelend arts. Dit technisch mankement en de besmettingen hebben we gemeld 
bij de inspectie voor gezondheidzorg en jeugd als een calamiteit. …..Ziekenhuis betreurt het zeer dat dit technische mankement 
heeft plaatsgevonden.

• Wat is pseudomonas?

• Pseudomonas is een bacterie die een ontsteking kan veroorzaken, waaronder ook bijvoorbeeld een blaasontsteking. De bacterie 
waar het nu over gaat is de Pseudomonas aeruginosa. Deze infectie is goed behandelbaar met gerichte antibiotica.



Cystoscopie

• Endoscopisch onderzoek via de plasbuis tot in de blaas

• Beoordeling van de plasbuis

• Beoordeling van de blaaswand en prostaat 

• Uitsluiten tumor of blaasstenen 

• Bijzondere bevindingen 



Cystoscopie



Uretero-renoscopie

• Endoscopie vanuit de blaas tot in de nier 

• Diagnostisch :
• vaststellen van een (kwaadaardige ) tumor 

• Therapeutisch: 
• behandeling van een tumor of een niersteen 

• Opties: 
• Semi-rigide  uretero-renoscoop
• Flexibele uretero-renoscoop



Semi-rigide Uretero-renoscoop



Flexibele Uretero-renoscoop



Flexibele URS voor nierstenen 



Schade aan de scoop

De drie meest voorkomende schades  

• Starre scoop :
1. Kalkaanslag

2. Verbuiging

3. Optiekschade / slecht beeld 

• Flexibele scoop: 
1. Kapot buigmechanisme

2. Beschadiging binnenste beschermlaag scoop 

3. Fiber optische bundel schade ( zwarte puntjes)



Schade aan de scoop



Myths and realities: Infectious complications after endoscopic surgery of urinary stones
Over the last 20 years, the minimally invasive approach has been the gold standard in 
the management of patients affected by urinary stones.
Thu, 2 Apr 2020 • Dr. Riccardo Bartoletti, Dr. Tommaso Cai, Dr. Jacopo Durante

Interesting aspects
In conclusion, our multicentre experience underlines some interesting aspects regarding opportunities to prevent infective complications in 
the course of the endourological approach of urinary stones:
1.Patients should pre-operatively be diagnosed for the presence of bacteria in bladder urine and adequately treated with antibiotics;
2.Perioperative antibiotic prophylaxis should be adopted with adequate timing and dosage and repeated in the course of prolonged 
procedures according to EAU Guidelines;
3.Renal pelvis urine samples as well as stone fragments should be taken for microbiological investigations, despite perioperative antibiotic 
prophylaxis. The culture results will be available within the following days. They may give relevant information regarding the possible 
options for the best antibiotic treatment choice in case of sepsis;
4.Postoperative optimal drainage of the kidney through ureteral stents or nephrostomy tubes should always be maintained to avoid 
obstruction or other risk factors involved in the potential development of infections.
Because of the recent antibiotics crisis and the high rate of infectious complications after urological procedures, all urologists should 
improve their adherence to antimicrobial stewardship and to the EAU guidelines.



5.1 Cystoscopie 
Inwendig onderzoek van de urethra en de blaas vindt plaats met behulp van een cystoscoop. Er bestaan flexibele en starre cystoscopen. De onderzoeker is beter in staat om 
afwijkingen in de blaas op te sporen wanneer deze ontplooid is. Ontplooiing en vulling van de blaas bij cystoscopie (en urodynamisch onderzoek) vindt plaats door Veilig werken in de 
urologie 7 het inbrengen van spoelvloeistof in de blaas. De afvoer van spoelvloeistoffen kan via verschillende afvoersystemen plaatsvinden. 

5.1.1 Voorbereiding  
Pas handhygiëne toe. Zie de WIP-richtlijn: Handhygiëne medewerkers.  
Draag niet-steriele handschoenen bij het schoonmaken van de urethra-opening. 
Drenk de wattenprop of het non-woven gaasje in steriel water of in leidingwater uit een flink stromende kraan voor het schoonmaken van de urethra-opening. Maak de wattenprop 
of het non-woven gaasje niet te nat, om te voorkomen dat het water via de handen terugstroomt
Dek het perineum en anaalgebied af met een steriele gatdoek.  
Creëer een steriel veld zo groot als nodig is. 
Pas handdesinfectie toe voor het aantrekken van steriele handschoenen.  
Draag steriele handschoenen bij het klaar zetten van de benodigdheden. 

5.1.2 Uitvoering scopie 
Pas handdesinfectie toe voor het aantrekken van steriele handschoenen. 
Trek vóór het inbrengen van de scoop steriele handschoenen aan. 
Gebruik kant-en-klare gel in een eenmalige verpakking. Motivatie: Gel is een voedingsbodem voor bacteriën. In grote potten/tubes zal door het veelvuldig openen gemakkelijk 
besmetting (en groei) optreden. 
De onderzoeker draagt bij het inbrengen van de scoop en tijdens de cystoscopie altijd een vochtwerend schort. 
De onderzoeker draagt oogbescherming bij gebruik van een starre scoop. 
Veilig werken in de urologie Gebruik hiervoor speciaal ontwikkelde beschermbrillen, die het zicht door de scoop niet belemmeren (1). Deze aanbeveling is niet van toepassing bij 
gebruik van een flexibele scoop en ook niet als indirect via een monitor wordt gekeken.

Veilig werken in de urologie - Werkgroep Infectiepreventie 
gepubliceerd: mei 2011 
Revisie: mei 2016 





Handmatig reinigen

• Handmatige reiniging en desinfectie van endoscopen Handmatige reiniging en 
desinfectie van endoscopen kan bij wijze van uitzondering noodzakelijk zijn. Te 
denken valt aan een technische storing aan installatie of apparatuur. 

• Direct na gebruik wordt de mantel van de endoscoop afgenomen met een droog 
gaas. Reiniging en desinfectie van endoscopen 10 

• De eventueel aanwezige ventielen worden verwijderd, de kanalen worden geraagd 
met behulp van de bijgeleverde ragers. 

• Alle kanalen, het proximale einde en de buitenmantel worden vervolgens grondig 
gereinigd met een oplossing van een detergens met proteolytische enzymen. De 
door de fabrikant geadviseerde inwerktijd en temperatuur moeten daarbij in acht 
worden genomen. 

• Zeepresten worden verwijderd door spoelen met water.



Hygiënische aspecten 

• Werkwijze bij de endoscopie: 

• Handschoenen dienen te worden gedragen door ieder die direct of indirect (via de 
endoscoop of via hulpinstrumenten) met de microbiële flora van de betreffende 
tractus in aanraking komt. De endoscopist en de assisterende dienen ook een 
beschermende jas en een chirurgisch mondneusmasker alsmede een 
beschermende bril te dragen. ) Na iedere scopie moeten endoscopist en 
assisterende, na het uittrekken van de handschoenen, de handen wassen of 
desinfecteren met handalcohol, voor zij andere zaken aanraken. )



Microbiologie
Microbiologische controle van de desinfectieapparatuur 

Microbiologische validatie moet plaats vinden in het kader van de validatie van het desinfectieproces bij 
aanschaf, na een reparatie van enige omvang en na preventief onderhoud. Voor een goede evaluatie van de 
effectiviteit van de reinigings- en desinfectieprocedure en van de droogfase is microbiologisch onderzoek 
van het eindproduct noodzakelijk. Routinematig uitgevoerde microbiologische controle is bij correct 
gevalideerde apparatuur en een goede procesbeheersing overbodig. Steekproefsgewijze microbiologische 
controle is op twee manieren mogelijk: door een challenge-test en door bemonstering na gebruik van de 
endoscoop. Bij de challengetest worden de scoopkanalen kunstmatig besmet met een bacteriesuspensie 
(bijvoorbeeld Serratia marcescens, Xanthomonas maltophilia, Pseudomonas putida of Streptococcus 
faecalis). Bemonstering vindt plaats nadat het hele decontaminatieproces is doorlopen. De kanalen worden 
doorgespoten met 10-30 ml steriele spoelvloeistof en het kweekresultaat van deze bemonstering dient 
negatief te zijn. Minder reproduceerbaar maar kritischer is bemonstering na gebruik: enerzijds is de 
besmetting "verpakt" in resten darminhoud, bloed of bronchussecreet, anderzijds kan de flora (bv. 
Clostridiumsporen, M.chelonei) ten dele resistenter zijn tegen het gebruikte desinfectans. Ook hier kan 
bemonstering plaats vinden d.m.v. doorspuiten van de kanalen. De meest relevante tijdstippen van 
bemonstering zijn: a. na een desinfectieprocedure, b. na een overnachtbewaarperiode. Men kan zich dan 
een oordeel vormen zowel over de effectiviteit van de reiniging en desinfectie, als over de effectiviteit van 
de nadroging. Ook bij dit type bemonstering dient het kweekresultaat negatief te zijn. 



Take away message

• De scoop is bij voorkeur steriel en zo niet dan wordt er bij voorkeur zo steriel 
mogelijk mee omgegaan

• De kans op infectie bij cystoscopie is klein en eerder te wijten aan de handeling 
zelf bij een reeds geinfecteerde blaas dan aan een niet steriele scoop.

• De kans op infectie bij een uretero-renoscopie is minimaal. Het betreft een 
onderzoek in een steriel systeem met een continue waterflow en patienten krijgen 
antibiotica profylaxe.



Vragen ? 
Veiligheid bij het gebruik van flexibele endoscopen staat bovenaan.

In hoeverre we die kunnen garanderen met de (toenemende) complexiteit van flexibele 
endoscopen, blijft onduidelijk.

Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Zet een toenemende productie de kwaliteit 
verder onder druk?


