
Steriliseren absoluut noodzakelijk!  

of toch niet….? 

Corinne Riekwel, DSMH/DSRD

SFERD: 15 september 2021 



Stichting

Trainingen

Infectie

Preventie

Disclosure slide

STIP | www.infectiepreventieopleidingen.nl 2

(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 
met bedrijven

Bedrijfsnamen

 Sponsoring of onderzoeksgeld

 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …

 Geen

 Geen

 Geen
 Geen



3

Wat is een Medisch hulpmiddel? 

• Medische hulpmiddelen zijn producten die gebruikt worden bij 

het voorkomen, de diagnose, de behandeling en de 

ondersteuning van een ziekte of beperking/handicap.

• In de praktijk komt dat neer op alle apparatuur, software en 

gebruiksartikelen in de zorg met de uitzondering van 

geneesmiddelen.

• Medische hulpmiddelen vallen onder de MDR en soms 

betekent dit dat zij een (andere) risicoklasse krijgen  
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Klasse indeling MHM 
(afhankelijk van toepassing ervan, ontwerp en fabricage)

• Cat I: Minst risico (niet invasief)

• Cat IIA

• Cat IIB

• Cat III: Grootst risico

(Gericht op ontwerp/ fabricage, niet specifiek gebruik)

En de kans op onveilige situaties
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De producent brengt  een CE-

markering aan bij Cat I:

• hulpmiddel moet doeltreffend zijn

• ontwerp en de constructie moeten veilig 

zijn (chemisch, fysisch en microbiologisch)

• de productie moet gecontroleerd worden 

en gevalideerd zijn

• er moet voldoende informatie beschikbaar 

zijn voor de gebruiker over het product



6

CE Cat IIA, IIB en III

Alles hoger dan de risicoklasse I dient de 

fabrikant beroep te doen op een aangewezen 

notified body die beoordeelt of medische 

hulpmiddelen met gemiddeld of hoog risico aan 

wettelijke eisen voldoen om toegelaten te 

worden op de Europese markt.

O.a. conformiteits-beoordelings procedure en 

geeft een CE af (cat IIa, IIb en III)
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Een flexibele endoscoop valt in risico klasse 

IIA / IIB of hoger
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“Een veilig medisch hulpmiddel in handen van een getrainde gebruiker in een 

zorgomgeving die veilig gebruik kan garanderen” 

Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch 

specialistische zorg, 2016

Resultaat.. 

Risicopatiënten Risicomomenten  

Patiëntveiligheid veilige werkomgeving



9

Dossier vorming MHM/ (flexibele) 

endoscoop

• Wettelijk dossier, maar ook:

• de juiste invoering van de hulpmiddelen in de 

organisatie van de zorginstelling, 

• het preventieve en correctieve onderhoud aan 

de hulpmiddelen, 

• het juiste gebruik van deze middelen en 

de correcte afstoting uit de organisatie
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Waarom scopieren? 

Endo = inwendig  Scoop = Kijker

Onderzoek op het gebied van de slokdarm, maag, lever, 

darmen, longen, galwegen en alvleesklier maar ook 

intubatie of operatie. 

Tijdens deze onderzoeken wordt er diagnostiek gedaan 

d.m.v. o.a. afnemen van biopten en bijv. plaatsen van 

materialen door gebruik van dezelfde scoop (re-usable)

Het blijft vaak niet bij kijken!
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Soorten re-usable scopen

• Keel neus scopen, zonder kanaal flexibel en star

• Colonoscopen (dikke darm),met kanaal flexibel

• Duodenum scopen (dunne en dikke darm) flexibel

• Gastroscopen (maag) flexibel

• Bronchoscoop, (longen) flexibel met kanaal

• Urologie, (urinewegen) star/flexibel met kanaal

• Nieuwe ontwikkelingen scopen
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Hoe SCHOON moet een scoop zijn?

Verminderen van micro-organismen?



Micro organismen

Micro-organismen zijn levende 
wezens, die met het blote oog niet 
of nauwelijks te zien zijn.

Ze zijn alleen waar te nemen door 
een microscoop en zijn onderdeel 
van ons leven.
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• Lichtmicroscoop

– vergroot 1000 x

• Fluorescentiemicroscoop

– vergroot 400 x

• Electronen microscoop

– vergroot tot 1.000000 x



Verminderen/doden van micro-

organismen
Reiniging

Verwijderen van 
organisch vuil.

Groeifactor (water, lucht, 
voedingsbodem)

wegnemen, zodat micro-
organismen zich niet 
kunnen handhaven, 
vermeerderen en 
verspreiden.

Sterilisatie

Afdoden van alle aanwezige m.o

Alleen zinvol in combinatie 
met reiniging en desinfectie

Desinfectie

Verminderen van het 
aantal m.o tot een 
aanvaardbaar niveau.

Door het afdoden van 
micro-organismen, 
combinatie van temp/ 
chemie en tijd. 

• Thermisch

• Chemisch

• UV licht
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Infectierisico Humaan contact 
oppervlak

Handeling 
ingreep

Reiniging, 
desinfectie,
sterilisatie

Laag Intact huid Niet kritisch waarbij 
de overdracht van 
micro organismen 
klein is

(voor) reiniging

Matig Slijmvliezen en de 
niet intacte huid

Semi kritisch: 
waarbij risico op 
overdracht van 
micro-organismen 
groot is

Desinfectie na 
reiniging

Hoog Steriel weefsel 
werkveld

Kritisch: waarbij 
overdracht van 
micro organismen 
zeer groot is

Sterilisatie na 
(voor) reiniging, 
desinfectie 
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Beoordelen RDS* van een MHM

*reiniging, desinfectie en sterilisatie

• D(S)MH, deskundige (steriele) medische 

hulpmiddelen

• DSRD, deskundige scopen reiniging en 

desinfectie

Wanneer moet een scoop gereinigd, 

gedesinfecteerd of gesteriliseerd worden? 
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Soorten scopen en risico

(mbv Spaulding schema)  
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Urf v3 
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ERCP scoop



20

Starre KNO  scoop
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Steriliseren? Of toch niet?

• Als het in de IFU staat dat het kan 

• Sterilisatie om logistieke redenen

• Sterilisatie omdat iedereen dat doet

• Als je dat zelf vindt

• Als de gebruiker dat vindt

• Als andere ziekenhuizen het ook doen

• IFU zegt dat het niet kan dus doen we het 

niet, terwijl eigenlijk…

• Omdat dat het minste risico op overdracht van 

M.O. geeft?
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Hoe schoon moet een scoop zijn?
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Durf vragen te stellen

Wat: welke scoop?, bekende scoop? Firma?

Waarom: (nieuwe) toepassing/indicatie van 

patiënt?

Wie: dokter, assistent, MID, operateur?

Waar: OK, Steriel veld, via lichaamsopening of 

operatiegebied, Poli, Behandelkamer, technicus

Wanneer: Tijdstip, frequentie

Hoe: kijken, foto maken, plaatsing v MHM, 

behandeling, op welke manier re-

usable?/apparatuur 
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Achtergrond van een DSMH/ DSRD?

 Analist (CKCL, LMM)

 Verpleegkundige

 Diëtiste

 Management

 CSA

 OK assistent

 Infectiepreventie

 Anders:…..   
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Zoek actief verbinding voor de 

juiste vragen

 DIP

 KFT/ MID

 (Maasstad) academie

 Vakspecialist

 DSMH

 DSRD

 Leverancier/Firma

 Specialist

 CSA

 …….
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Combineer kennis 

• Beoordeling via bijv. een MAC: multidisciplinair o.a. 

procesrisico`s afhankelijk van risico score MHM

• Wat is de toepassing van het MHM bij de patiënten?

• Gebruik o.a. Spaulding schema, richtlijnen

• PVE/ PVA maken met elkaar !

• Maak/ laat een PRI maken afhankelijk van de risicoklasse

Let op:

Van te voren wordt er niet altijd over nagedacht dat men iets 

anders wil gaan doen in de loop van de tijd, dus denk al mee 

voor de toekomst (veilige omgeving) 
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BLIJF logisch nadenken

• Oneigenlijke sterilisatie voorkomen? 

• Waarom meer doen als dat niet nodig is?

• Afgewogen risico`s durven nemen

Resultaat = Patiënt veiligheid en betaalbaarheid 

van zorg !
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Kom uit je comfort zone
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Dank voor uw aandacht 
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• Kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele 
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