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1. Soorten KNO-
endoscopen



Grote diversiteit binnen de KNO-endoscopen

Flexibel vs. star Diameter Lengte

Beeldkwaliteit 
analoog vs. digitaal

Met vs. zonder 
werkkanaal

Afbeeldingen met toestemming gebruikt van PENTAX Medical



Flexibel versus star

Flexibele laryngoscoop Starre endoscoop



Diameter endoscoop

Afhankelijk van met/zonder werkkanaal

Toenemend in grootte:

•Kinderscoop (2.4mm)

•Reguliere KNO-scoop (3.3mm)

• Scoop met werkkanaal (4.9mm)



Lengte endoscoop

KNO-endoscoop

300 mm

Oesophagus 
endoscoop

600 mm



Beeldkwaliteit: analoog versus digitaal

• Beeld opgebouwd uit discrete 
puntjes van fiberbundels

• Analoog
• Minder complex ontwerp
• Aangesloten op lichtbron en 

videocamera

• Chip-on-tip
• Digitaal
• Resolutievoordeel
• Gebruiksgemak
• Lichtbron en elektronica 

rechtstreeks in de behuizing

Afbeelding van https://www.easytechjunkie.com/what-is-a-fiberscope.htm



Beeldkwaliteit: analoog versus digitaal



Hulpmiddelen van de endoscoop met werkkanaal

• Zuig

• Biopteur

• Dilatatieballon

• Laser

• Injectienaald

Met versus zonder werkkanaal



2. Toepassingen KNO-
endoscopen



De KNO-endoscoop kent diverse toepassingen

•Onderzoek van keel (kind/volwassene)

•Onderzoek van de oesophagus

•Biopten

Diagnostisch

•Verwijderen corpus alienum

•Dilatatie stenose

• Injectie (stemband)

•Laserchirurgie

Therapeutisch



Met versus zonder werkkanaal



3. Planbaarheid



KNO-endoscopieën zijn deels planbaar

Verschillende spreekuren

• Oncologisch intakespreekuur

• Spoedspreekuur

• Patiënten vanuit de consulten/afdeling

• Algemene spreekuren

Verschil met de MDL

• Dunnere diameter endoscoop

• Nasaal

• Geen sedatie

• Kortdurend

Niet altijd af te leiden uit klacht

• Voorbeeld casus

• Verwijzing: verminderd gehoor links



4. Logistiek rondom 
desinfectie



Logistiek rondom desinfectie

Scopie bij 
patiënt

Transport naar 
CSA

Voorreiniging 
en lektest

Endoscope 
Washer 

Disinfector

Droogkast

Transport naar 
de poli

10-30 minuten

22-60 minuten

10-20 minuten

10-30 minuten90-240 minuten

5-10 minuten

Tot wel 6.5 uur 
een scoop kwijt!



5. Toekomstperspectief



Toekomstige ontwikkelingen: UV-C desinfectie?

Geeft UV-C licht desinfectie van flexibele laryngoscopen zonder 
werkkanaal evenveel Colony-Forming Unit (CFU)-reductie als 

desinfectie middels de Endoscope Washer Disinfector?

• Tijdsreductie?



• Desinfectie middels 

UV-C licht
• Cyclus van 60 seconden
• Geen droogproces nodig

• 1 endoscoop per cyclus

Verschil D60 en EWD

Afbeeldingen van D60 - Revolutionaire desinfectie van medische apparaten (uvsmart.nl)® en WD440 Pass through reinigings- en desinfectiemachine - Wassenburg Medical BE

• Desinfectie middels 

water en chemicaliën
• Cyclus van minimaal 

22 minuten

• Aanvullend droogproces



Toekomstige ontwikkelingen: UV-C desinfectie?

Single center studie Radboudumc

200 flexibele laryngoscopen zonder werkkanaal gekweekt 
gedurende 4 maanden bij een brede patiëntenpopulatie

Endoscope Washer Disinfector (EWD) versus D60 UV-C licht 
desinfectie

Per flexibele laryngoscoop twee kweken: voor en na desinfectie

Kweekafname via rolmethode op Agar plaat

Visuele beoordeling op aantal CFU



6. Take home messages



Take home messages

• Grote diversiteit aan KNO-scopen met verschillende 
toepassingen

• KNO-endoscopieën zijn niet altijd even goed 
planbaar

• Desinfectieproces is tijdrovend



Dank voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?


