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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord

Voor u ligt het rapport ‘Scopendesinfectie in Nederlandse Ziekenhuizen’. In dit rapport

wordt verslag gedaan van inspectieonderzoek naar het beleid rond de reiniging en

desinfectie van flexibele scopen in ziekenhuizen.

Het onderzoek is in de periode 1998/1999 gedaan door middel van een enquête naar

alle instellingen en een reeks van 20 inspectiebezoeken aan ziekenhuizen. Meldingen

van fouten en calamiteiten tijdens het proces van reiniging en desinfectie, die hebben

geleid tot voor de patiënt potentieel gevaarlijke situaties, vormden aanleiding voor het

inspectieonderzoek. Daarbij speelde ook een rol dat er een toename te zien is van het

aantal verrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van flexibele scopen.

Voor de opzet van het onderzoek werd advies gevraagd aan de Vereniging van

Hygiënisten in de Gezondheidszorg en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP).

Mijn dank gaat uit naar de directies/raden van bestuur en de medewerkers van de

deelnemende ziekenhuizen.

Ik verwacht dat dit rapport de ziekenhuizen in Nederland zal stimuleren het

kwaliteitsbeleid rond reiniging en desinfectie van flexibele scopen tot verdere

ontwikkeling te brengen.

De wnd. Hoofdinspecteur voor Farmacie

en Medische Technologie,

drs. J.M.M. Hansen
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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft onderzoek gedaan naar de reiniging en

desinfectie van flexibele scopen die in Nederlandse ziekenhuizen worden toegepast voor

diagnostiek en behandeling. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van signalen over

mogelijk risico’s op besmetting van patiënten bij toepassing van niet-adequaat

gereinigde en gedesinfecteerde flexibele scopen.

Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de vraag of er bij de

reiniging en desinfectie van flexibele scopen voldoende maatregelen worden getroffen

om de kwaliteit ervan te waarborgen en daarmee de verantwoorde zorg mogelijk te

maken.

Om het inzicht te krijgen is een enquête ontwikkeld voor alle instellingen waar flexibele

scopen worden gebruikt. Daarnaast zijn 20 ziekenhuizen bezocht door een inspectie-

team. Het team heeft gesproken met ziekenhuismedewerkers die betrokken zijn bij de

toepassing van de scopen, vertegenwoordigers van de infectiecommissie en met de

instrumentele dienst. Na de gesprekken zijn één of meer afdelingen bezocht, waar de

flexibele scopen worden toegepast. De instellingen werden getoetst op basis van

relevante wet- en regelgeving én professionele standaarden.

In vergelijking met eerder onderzoek van de inspectie naar reiniging en desinfectie van

flexibele scopen, zijn er verbeteringen te constateren. Uit het onderzoek komt naar

voren dat er nog maar zelden op basis van een vastgelegd beleid planmatig wordt

gewerkt ten aanzien van de toepassing, reiniging en desinfectie van flexibele scopen.

De ontwikkeling van kwaliteits(deel)systemen staat nog in de kinderschoenen. Over het

algemeen zijn er wel protocollen ontwikkeld op basis van professionele standaarden.

Echter op één uitzondering na blijkt de kwaliteitscyclus nergens sluitend: dat wil zeggen

dat er geen cyclische proces is om protocollen te ontwikkelen, te implementeren, na te

leven, te evalueren, zo nodig bij te stellen.

In alle bezochte ziekenhuizen is het mogelijk scopen machinaal te reinigen en te

desinfecteren. Hoewel de Werkgroep Infectie Preventie het handmatig behandelen van

de scopen ontraadt, worden flexibele scopen op meerdere afdelingen nog wel hand-

matig gereinigd en gedesinfecteerd.

Het reinigen en desinfecteren van de scopen in de desinfectoren is een ingewikkeld en

samengesteld proces waarvan de kwaliteit wordt bepaald door meerdere proces-

parameters. Een adequate procesbeheersing door de gebruikers is daarom onontbeerlijk.
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Bij het merendeel van de desinfectoren bleek de procesbeheersing maar heel beperkt

mogelijk of wordt de mogelijkheid in de praktijk niet benut. Voorts is het van belang om

periodiek na te gaan of de desinfector nog werkt conform de afgesproken specificaties.

Voor de beschikbare desinfectoren is geen adequate validatiemethode ontwikkeld,

waardoor validatie zoals standaard toegepast bij sterilisatoren hier niet wordt toegepast.

Tijdens de bezoeken aan de afdelingen bleek dat de bouwkundige voorzieningen zodanig

waren dat een adequate routing in het kader van infectiepreventie moeilijk realiseerbaar

was.

Naar aanleiding van de bevindingen en de conclusies doet de inspectie een aantal

aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn in het bijzonder gericht aan ziekenhuizen en

leveranciers van scopen en desinfectoren. In de aanbevelingen wordt de nadruk gelegd

op het ontwikkelen van beleidsplannen en kwaliteitssystemen in ziekenhuizen.

Daarnaast beveelt de inspectie aan om in de ziekenhuizen een terzakekundige voor de

reiniging en desinfectie van flexibele scopen aan te stellen. Voorts worden

aanbevelingen gedaan ten aanzien van de procesbeheersing, validatie en bouwkundige

voorzieningen.
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1111 InleidingInleidingInleidingInleiding

Voor diagnostiek en therapie wordt in ziekenhuizen in toenemende mate gebruik-

gemaakt van flexibele scopen. De flexibele scopen vervangen meer en meer de starre

scopen.

De toepasbaarheid van flexibele scopen, zowel diagnostisch als therapeutisch, wordt

steeds verder uitgebreid. De flexibele scopen worden met name toegepast bij

verrichtingen in het maagdarmkanaal en de longen. Er zijn inmiddels ook flexibele

cystoscopen en laryngoscopen beschikbaar. Aan de ontwikkeling van flexibele scopen

voor andere toepassingsgebieden dan de nu bestaande, lijkt nog geen eind gekomen.

Aanvankelijk werd voor de beeldvorming gebruikgemaakt van fiberbundels tegen-

woordig wordt in de nieuwe generatie flexibele scopen dit systeem meer en meer

vervangen door elektronische camera’s, die in de tip van de scoop bevestigd zijn. De

vernieuwing biedt nog meer mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen en voor de

verfijning van de toepassingen.

Bij het ontwerp en de introductie van de eerste flexibele scopen was nog maar

marginaal rekening gehouden met de microbiële veiligheid. Na de introductie bleek al

gauw hoe arbeidsintensief het was om de flexibele scopen te reinigen en te

desinfecteren. Voorts zijn de lumina van de spoel-, lucht- en doorvoerkanalen klein,

waardoor reinigen en desinfecteren niet eenvoudig is. Autoclaveren was niet mogelijk

door de aard van de toegepaste materialen.

Er ontstond een spanningsveld tussen de clinici die de scopen toepasten en de

infectiepreventiedeskundigen die zich veel transmissiewegen voor micro-organismen

konden bedenken en ook konden aantonen.

In de eerste periode konden de clinici nog aannemelijk maken dat er uitsluitend gekeken

werd en er geen invasieve handelingen plaatsvonden. Verder beargumenteerden de

clinici dat wanneer je kijkt in een gebied waar vele soorten en hoge aantallen micro-

organismen voorkomen, het niet nodig is scopen te desinfecteren. Toen er via de

scopen biopten genomen konden worden, werden de infectiepreventiedeskundigen nog

veel bezorgder. Er ontstond nu risico op transmissie van via bloed overdraagbare micro-

organismen. Uiteindelijk werd hun bezorgdheid geconcretiseerd. Er verscheen literatuur

over, aan flexibele scopen gerelateerde, besmettingen en infecties [1] [2] [3]. In

Nederland besprak medisch microbioloog Sim "de garnaal met het staartje" op een

congres van de Vereniging van Hygiënisten in de Gezondheidszorg (VHIG) begin jaren

80. Via een gastroscoop bleken enkele patiënten met hetzelfde type Shigella flexneri

besmet. Dit type Shigella was kort tevoren aangetroffen in een garnalencocktail,

waarvan 30 mensen ziek waren geworden. Een van de gescopieerde patiënten bleek
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ook de bewuste garnalencocktail te hebben gegeten.

Aanvankelijk zijn er door medewerkers in ziekenhuizen allerlei creatieve oplossingen

bedacht om de flexibele scopen zo goed mogelijk handmatig te desinfecteren. Deze

methoden zijn vreselijk arbeidsintensief.

Veel inspanningen binnen de ziekenhuizen en bijdragen van de industrie hebben

vervolgens geleid tot de ontwikkeling van geavanceerde apparatuur voor de reiniging en

desinfectie van flexibele scopen. Dit was nodig omdat de gangbare sterilisatiemethoden

niet konden worden toegepast.

Door het gebruik van niet-adequaat gereinigde en gedesinfecteerde scopen, kunnen

micro-organismen, maligne cellen of weefselfragmenten op of in de scopen achter-

blijven. Deze contaminatie kan leiden tot problemen bij de diagnostiek. Contaminatie

met micro-organismen kan ook klinische consequenties hebben.

Problemen ten aanzien van de reiniging en desinfectie doen zich uitsluitend voor bij

flexibele scopen, alle moderne starre scopen zijn autoclaveerbaar en dat heeft uiteraard

altijd de voorkeur.

1.11.11.11.1 Aanleiding voor het onderzoekAanleiding voor het onderzoekAanleiding voor het onderzoekAanleiding voor het onderzoek

Het reinigen en desinfecteren van flexibele scopen is een ingewikkeld en arbeids-

intensief proces. In de (internationale) literatuur zijn tal van infecties na scopieën

beschreven. Ook bij de inspectie zijn in het recente verleden verschillende soorten

calamiteiten gemeld, zoals:

Calamiteit 1Calamiteit 1Calamiteit 1Calamiteit 1

Een ziekenhuis meldde aan de inspectie dat bronchoscopen bij herhaling waren

gecontamineerd met Mycobacterium chelonei (M. chelonei). Voor patiënten met een

verminderde weerstand, kan besmetting met M. chelonei ernstige gevolgen hebben.

Voorts kan contaminatie van de te onderzoeken biopten ten onrechte leiden tot de

diagnose tuberculose en zou verdere diagnostiek achterwege blijven.

Onderzoek naar de oorzaak van de contaminatie wees uit dat de scopendesinfector via

het leidingwater werd gecontamineerd met het bewuste micro-organisme en dat dit

micro-organisme verminderd gevoelig was voor het gebruikte (toegelaten) desinfectans.

Uit een telefonische enquête, uitgevoerd door de Geneeskundige Hoofdinspectie, kwam

naar voren dat tenminste 12 andere ziekenhuizen met hetzelfde probleem kampten,

maar het niet aan de inspectie hadden gemeld. Per circulaire zijn alle ziekenhuizen in

Nederland van de problemen op de hoogte gesteld en is om extra waakzaamheid

verzocht (zie bijlage 2).
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Calamiteit 2Calamiteit 2Calamiteit 2Calamiteit 2

In mei 1996 meldde een ziekenhuis een calamiteit met een scopendesinfector. Tijdens

het reinigings- en desinfectieproces bleek gedurende een onbekende periode geen

desinfectans in de scopendesinfector te worden toegevoegd. Zeker 100 patiënten zijn

vervolgens met een niet-adequaat gedesinfecteerde scoop behandeld. De gebruikte

scopendesinfector bevatte geen signalering voor het niet-doseren van desinfectans.

Door het ontbreken van een logboek en een adequaat onderhoudsprogramma kon de

storing lang onopgemerkt blijven. Bij gebrek aan deskundigheid en aan interne

communicatie werden de consequenties van de storing aanvankelijk niet goed

ingeschat. Of er daadwerkelijk bacteriële infecties zijn opgetreden is niet na te gaan,

omdat verdere behandeling meestal via de huisarts loopt.

De bewuste scopendesinfector is in tal van andere ziekenhuizen in Nederland in gebruik.

Een dergelijk probleem deed zich ook in 1999 enkele malen voor, echter toen werd het

probleem veel sneller onderkend.

Calamiteit 3Calamiteit 3Calamiteit 3Calamiteit 3

In mei 1996 meldde een ziekenhuis dat er sinds enige tijd veel patiënten (tientallen) na

een colonscopie werden teruggezien met post-endoscopische colitus.

Het ziekenhuis kon aan de hand van alle geregistreerde gegevens nagaan welke

patiënten waren gescopieerd en door welke arts, wie had geassisteerd bij de scopie,

door wie de scoop was gereinigd en in welke scopendesinfector de scoop was

gedesinfecteerd. Hierdoor was een analyse en gericht onderzoek mogelijk.

Het analyseren van alle gegevens wees in de richting van een interactie tussen

glutaaraldehyde en de mantel van de scoop. Dit probleem trad op, nadat de fabrikant

van de scopendesinfector de naspoeling van de endoscopen had aangepast (de

waterinstroom was verplaatst van onder tot bovenaan de buis). Het ziekenhuis heeft

daarop de naspoeling laten verbeteren en heeft een ander desinfectans toegepast. De

eerder waargenomen complicaties hebben zich daarna niet meer voorgedaan. De

fabrikant van de desinfector heeft dezelfde machines in andere ziekenhuizen aangepast.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu (RIVM) in 1999 verzocht een testmethode te ontwikkelen waarmee de

concentratie van residuen in de mantel van de scoop kan worden bepaald.

De aard en oorzaak van de calamiteiten waren zodanig dat dit heeft geleid tot het

versturen van circulaires [4] [5] [6] (zie bijlage 2), en het initiëren van nader onderzoek.

Bovendien vormde een en ander de aanleiding voor het thematisch onderzoek door de

inspectie. Vooral nadat ook bij de inspectiebezoeken ‘gesteriliseerde medische
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hulpmiddelen’ al knelpunten waren gesignaleerd bij de reiniging en desinfectie van

flexibele scopen [7].

1.2 Het doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de vraag of er bij de reiniging en

desinfectie van flexibele scopen voldoende maatregelen zijn getroffen om de kwaliteit

van de desinfectie te waarborgen en daarmee verantwoorde zorg mogelijk te maken.

1. Is er een functionerend kwaliteitssysteem binnen de instelling waarin reiniging en

desinfectie van flexibele scopen is opgenomen?

 

2. Worden de professionele standaarden ten aanzien van reiniging en desinfectie die

opgesteld zijn door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP), gebruikt binnen de

instelling?

3. Zijn er voldoende middelen om volgens de professionele standaarden van de WIP te

kunnen werken?

4. Zijn er adequate procedures voor de uitvoering van de reiniging en de desinfectie van

flexibele scopen?

5. Hoe is de traceerbaarheid van gescopieerde patiënten gewaarborgd in geval van

calamiteiten?

6. Op welke manier waarborgen de instellingen dat de flexibele scopen en desinfectie-

apparatuur aan de vereiste specificaties voldoen?

 

7. Welke knelpunten doen zich voor bij het reinigen en desinfecteren van flexibele

scopen?

1.31.31.31.3 Belang van het onderzoekBelang van het onderzoekBelang van het onderzoekBelang van het onderzoek

De inspectie verkrijgt door het uitvoeren van dit onderzoek inzicht in de kwaliteit van

het proces rond het reinigen en desinfectie van flexibele scopen en de mogelijke

problemen die zich daarbij voordoen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek

worden door de inspectie aanbevelingen gedaan aan de koepelorganisaties en de

ziekenhuizen.
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1.41.41.41.4 Relevante wetgeving, veldstandaarden en normenRelevante wetgeving, veldstandaarden en normenRelevante wetgeving, veldstandaarden en normenRelevante wetgeving, veldstandaarden en normen

De Kwaliteitswet zorginstellingen vraagt van de instellingen garanties voor de kwaliteit

van de geleverde zorg [8]. De uitvoering van reiniging en desinfectie van flexibele

scopen valt onder de reikwijdte van de Kwaliteitswet zorginstellingen. De wet eist dat

instellingen beschikken over een kwaliteitssysteem.

Flexibele scopen, desinfectie-apparatuur en de daarbij behorende desinfectiemiddelen

zijn medische hulpmiddelen en vallen, voor zover het de productie en het in de handel

brengen betreft, onder de reikwijdte van de Wet op de medische hulpmiddelen [9]. Deze

raamwet is ingevuld met een aantal besluiten, zoals het Besluit medische hulpmiddelen.

Alle medische hulpmiddelen die in de handel worden gebracht moeten zijn voorzien van

de CE-markering die aangeeft dat het product voldoet aan essentiële eisen, die in het

Besluit zijn opgenomen. Deze eisen worden aan het product gesteld ter bescherming

van de patiënt en staan vermeld in het Besluit medische hulpmiddelen [10].

Het Besluit gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen is van toepassing op

de eigen sterilisatie door het ziekenhuis [11]. De sterilisatie van autoclaveerbare starre

scopen valt onder dit besluit.

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft voor de reiniging en desinfectie van

flexibele scopen een richtlijn opgesteld (WIP 21a) [12]. In deze richtlijn wordt de

procedure van het reinigen, desinfecteren, naspoelen en drogen beschreven.

Door de kadergroep Steriliseren en steriliteit (nu een normcommissie van het Nederlands

Normalisatie Instituut, NNI) is een richtlijn opgesteld (R 8152) waarin de eisen worden

beschreven die aan de te gebruiken apparatuur voor scopendesinfectie moeten worden

gesteld, waaronder ook technische eisen [13].

Een Europese norm voor scopendesinfectie-apparatuur is in ontwikkeling, waarbij naast

de technische eisen ook de eisen ten aanzien van de validatie van deze apparatuur aan

de orde komen.

Aan de genoemde wetten en aan de Gezondheidswet ontleent de inspectie de bevoegd-

heden om de reiniging en desinfectie van flexibele scopen aan een inspectieonderzoek

te onderwerpen [14].
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1.5 1.5 1.5 1.5 RapportageRapportageRapportageRapportage

De resultaten van het inspectieonderzoek met de conclusies en aanbevelingen worden

aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het rapport wordt eveneens aangeboden aan de deelnemende ziekenhuizen, aan de

andere ziekenhuizen, aan de koepel- en beroepsorganisaties zoals bijvoorbeeld de

Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Vereniging voor Academische Ziekenhuizen

(VAZ), Vereniging van Hygiënisten in de Gezondheidszorg (VHIG), de Centrale

Sterilisatie Club (CSC), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA),

de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie en overige relevante

wetenschappelijke verenigingen.
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2222 WerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijze

Het onderzoek bestond uit twee delen, die na elkaar werden uitgevoerd. Het eerste deel

van het onderzoek bestond uit een enquête, het tweede deel uit inspectiebezoeken aan

20 ziekenhuizen. Het onderzoek werd voorbereid en gecoördineerd door een werkgroep

waarvan de leden zijn vermeld in bijlage 1.

2.12.12.12.1 De enquêteDe enquêteDe enquêteDe enquête

Met behulp van een schriftelijke enquête onder alle academische, algemene en cate-

gorale ziekenhuizen is geïnventariseerd welke methoden van desinfectie van flexibele

scopen in Nederland worden toegepast. In de enquête werd ook een aantal kwaliteits-

borgende maatregelen geïnventariseerd waarmee de desinfectieprocedure is omgeven.

Deze enquête is opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in samenwerking

met het Laboratorium voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen (LGM) van het

RIVM. De verwerking van de enquêtegegevens vond plaats door het RIVM. De enquête

werd uitgevoerd in 1998. De betrouwbaarheid van de gegevens die in de enquête

werden gevraagd, werd in de bezoeken aan de 20 ziekenhuizen onderzocht.

2.22.22.22.2 De inspectiebezoekenDe inspectiebezoekenDe inspectiebezoekenDe inspectiebezoeken

Het tweede deel van het onderzoek werd gedaan in 20 ziekenhuizen. De selectie van

de instellingen werd uit    de groep van 101 algemene ziekenhuizen, 9 academische en

12 categorale ziekenhuizen (NZi jaaroverzicht 1999). De ziekenhuizen werden

gestratificeerd naar grootte en soort, rekening houdend met de regio-indeling van de

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Tevens werden 2 ziekenhuizen geselecteerd

die niet hadden gereageerd op de enquête.

Een overzicht van de ziekenhuizen, verdeeld naar grootte en soort, is opgenomen in

tabel 1.
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Tabel 1. Tabel 1. Tabel 1. Tabel 1. Totaal aantal en het aantal bezochte ziekenhuizen naar soort en schaalgrootte van hetTotaal aantal en het aantal bezochte ziekenhuizen naar soort en schaalgrootte van hetTotaal aantal en het aantal bezochte ziekenhuizen naar soort en schaalgrootte van hetTotaal aantal en het aantal bezochte ziekenhuizen naar soort en schaalgrootte van het
ziekenziekenziekenziekenhuis.huis.huis.huis.

Soort Soort Soort Soort ziekenhuisziekenhuisziekenhuisziekenhuis Grootte van hetGrootte van hetGrootte van hetGrootte van het
ziekenhuisziekenhuisziekenhuisziekenhuis

Totaal aantalTotaal aantalTotaal aantalTotaal aantal
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Aantal bezochteAantal bezochteAantal bezochteAantal bezochte
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Algemene ziekenhuizen < 300 bedden 24 4
300-600 bedden 51 7
> 600 bedden 26 5

Academische ziekenhuizen n.v.t. 8 2
Categorale ziekenhuizen n.v.t. 11 2
Totaal 120 20

2.32.32.32.3 ProceduresProceduresProceduresProcedures

De directies/raden van bestuur van de geselecteerde instellingen werden schriftelijk

benaderd met het verzoek mee te werken aan het inspectieonderzoek.

Bij het bezoek werden twee semi-gestructureerde interviews afgenomen op

verschillende niveaus van de organisatie. De gesprekken werden gevoerd met:

1. vertegenwoordigers van de infectiepreventiecommissie van de instelling, waaronder

de ziekenhuishygiënist en de medisch microbioloog;

2. leidinggevenden en uitvoerenden, waaronder een medicus van de functie-afdeling,

die betrokken zijn bij de reiniging en desinfectie van flexibele scopen en een

vertegenwoordiger van de instrumentele dienst.

De functie-afdeling, een andere afdeling waar scopieën werden uitgevoerd en de

instrumentele of technische dienst van het desbetreffende ziekenhuis werden bezocht

om naar de uitvoering van het proces rond reiniging en desinfectie en de kwaliteits-

borging van de apparatuur te kijken.

Een onderdeel van het inspectiebezoek betrof het inzien van de volgende documenten:

- beleidsplan toepassing, reiniging en desinfectie van flexibele scopen;

- protocollen flexibele scopen;

- protocollen desinfector;

- protocollen handmatige methode;

- logboek desinfector;

- logboek handmatige methode.

Voor de IGZ namen aan het bezoek deel een inspecteur van de regionale inspectie, een

inspecteur als vertegenwoordiger van de werkgroep om de uniformiteit van de bezoeken

te waarborgen, en een medewerker van het RIVM voor de technische aspecten.



17

De interviews werden afgenomen aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst was

naast de wettelijke bepalingen gebaseerd op normen, standaarden en criteria die te

vinden zijn in de richtlijnen van de WIP.

De bezochte ziekenhuizen kregen de ingevulde vragenlijsten van het bezoek toe-

gezonden. Na correctie door de betrokkenen werden de vragenlijsten vastgesteld door

de inspectie. Indien de situatie daartoe aanleiding gaf, werd er door de regionale

inspectie een inspectierapport gestuurd met bevindingen en aanbevelingen.

De vragenlijst en de procedure werden getest en gevalideerd in een pilot-bezoek. De

gegevens van deze pilot zijn niet in de rapportage verwerkt. De bezoeken werden

afgelegd in de periode van december 1998 tot en met april 1999.
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3333 BevindingenBevindingenBevindingenBevindingen

In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens de bevindingen van de enquête en

de inspectiebezoeken beschreven.

3.13.13.13.1 Resultaten van de enquêteResultaten van de enquêteResultaten van de enquêteResultaten van de enquête

3.1.13.1.13.1.13.1.1 ResponsResponsResponsRespons

De enquête over reiniging en desinfectie van flexibele scopen is verzonden aan alle

algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen. Omdat

vooraf niet altijd duidelijk was in welke instellingen scopen gebruikt werden, is de

enquête ook aan een dertigtal revalidatie-instellingen verstuurd. Geen van deze

instellingen bleken scopen te gebruiken en zijn daarom in de verdere beschrijving buiten

beschouwing gelaten. Een overzicht van het aantal verzonden en ontvangen enquêtes is

weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Totaal aantal verzonden en ontvangen enquêtes naar soort ziekenhuizen.Tabel 2. Totaal aantal verzonden en ontvangen enquêtes naar soort ziekenhuizen.Tabel 2. Totaal aantal verzonden en ontvangen enquêtes naar soort ziekenhuizen.Tabel 2. Totaal aantal verzonden en ontvangen enquêtes naar soort ziekenhuizen.

Soort Soort Soort Soort ziekenhuisziekenhuisziekenhuisziekenhuis Aantal verstuurde enquetesAantal verstuurde enquetesAantal verstuurde enquetesAantal verstuurde enquetes Aantal ontvangen enquetesAantal ontvangen enquetesAantal ontvangen enquetesAantal ontvangen enquetes ResponsResponsResponsRespons
Algemene ziekenhuizen 101 97 96%
Acdemische ziekenhuizen 91 9 100%
Categorale ziekenhuizen 11 5 50%
Totaal 120 111

Van de algemene ziekenhuizen hebben er 9 de enquête door verschillende locaties laten

invullen. Deze enquêtes zijn om de resultaten te kunnen vergelijken niet in de

beschrijving van de resultaten meegenomen; 4 ziekenhuizen hebben niet gereageerd op

de enquête.

De beschrijving van de enquête gaat over 88 algemene ziekenhuizen, 9 academische

ziekenhuizen en 5 categorale ziekenhuizen.

3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 Inventarisatie flexibele scopenInventarisatie flexibele scopenInventarisatie flexibele scopenInventarisatie flexibele scopen

De enquête werd mede gebruikt om een inventarisatie te maken en daarmee inzicht te

krijgen in de aantallen en de soort scopen die gebruikt worden in de instellingen voor de

                                       
1 Het Wilhelmina kinderziekenhuis is in de enquête nog als apart ziekenhuis meegenomen. In
1999 is het ziekenhuis samengegaan met het UUMC.
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gezondheidszorg. In tabel 3 wordt een geaggregeerd overzicht weergegeven van de

soorten scopen die worden aangetroffen en het voorkomen daarvan in de ziekenhuizen.
Tabel 3.Tabel 3.Tabel 3.Tabel 3. Soort scopen en tussSoort scopen en tussSoort scopen en tussSoort scopen en tussen haakjes in hoeveel van de geënquêteerde ziekenhuizen de soorten haakjes in hoeveel van de geënquêteerde ziekenhuizen de soorten haakjes in hoeveel van de geënquêteerde ziekenhuizen de soorten haakjes in hoeveel van de geënquêteerde ziekenhuizen de soort

voorkomt.voorkomt.voorkomt.voorkomt.

AcademischAcademischAcademischAcademisch
eeee
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Algemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizen CategoraleCategoraleCategoraleCategorale
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Soort scoopSoort scoopSoort scoopSoort scoop
n=9n=9n=9n=9

< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden
n=22n=22n=22n=22

300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden
n=47n=47n=47n=47

> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden
n=19n=19n=19n=19 n=5n=5n=5n=5

bronchoscoop x (9) x (18) x (46) x (18) x (4)
colonoscoop x (9) x (20) x (44) x (17) x (1)
cystoscoop x (7) x (17) x (32) x (15) x (1)
echoscoop x (1) x   (2) x   (4) x   (2)
duendo/ercp-scoop x (8) x (10) x (38) x (17) x (1)
gastroscoop x (9) x (22) x (44) x (19) x (2)
hysteroscoop x (2) x   (1)
intubatiescoop x (2) x   (2) x (10) x   (3)
larynxscoop x (4) x (11) x (22) x (11)
nasophryngoscoop x (6) x   (4) x (15) x   (7)
nephroscoop x   (1) x   (1)
sigmoidscoop x (5) x   (9) x   (2) x (13) x (1)
uretherscoop x (5) x   (5) x (10) x   (4)

Op grond van de gegevens die door de ziekenhuizen zijn geleverd, lijkt het alsof niet

altijd bekend is welke scopen men binnen de instelling gebruikt. Bijvoorbeeld voor de

bronchoscopen is het onwaarschijnlijk dat algemene ziekenhuizen niet beschikken over

dergelijke scopen.

In tabel 4 is weergegeven op welke afdelingen in het ziekenhuis scopen worden

gebruikt. De lijst met genoemde afdelingen is afkomstig uit de enquêtes.

Tabel 4. Tabel 4. Tabel 4. Tabel 4. Toepassende afdelingen en tussen haakjes in hoeveel van de geënquêteerdeToepassende afdelingen en tussen haakjes in hoeveel van de geënquêteerdeToepassende afdelingen en tussen haakjes in hoeveel van de geënquêteerdeToepassende afdelingen en tussen haakjes in hoeveel van de geënquêteerde
ziekenhuizen ziekenhuizen ziekenhuizen ziekenhuizen scopen op de betreffende afdeling worden toegepast.scopen op de betreffende afdeling worden toegepast.scopen op de betreffende afdeling worden toegepast.scopen op de betreffende afdeling worden toegepast.

AcademischAcademischAcademischAcademisch
eeee
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Algemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizen CategoraleCategoraleCategoraleCategorale
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

afdelingafdelingafdelingafdeling
n=9n=9n=9n=9

< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden
n=22n=22n=22n=22

300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden
n=47n=47n=47n=47

> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden
n=19n=19n=19n=19 n=5n=5n=5n=5

OK afdeling,
algemene chirugie

x (4) x   (2) x (16) x   (6)

anaesthesie x (4) x   (1) x (12) x   (5)
gastro-enterologie/
functieafdeling

x (9) x (22) x (47) x (19) x (2)

hart- en
vaatzieketen

x (3) x   (5) x (12) x   (5) x (1)

KNO x (9) x (14) x (37) x (15)
longziekten /
functieafdeling

x (8) x (19) x (44) x (17) x (4)

gynaecolgoie x (2) x   (1)
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AcademischAcademischAcademischAcademisch
eeee
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Algemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizen CategoraleCategoraleCategoraleCategorale
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

afdelingafdelingafdelingafdeling
n=9n=9n=9n=9

< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden
n=22n=22n=22n=22

300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden
n=47n=47n=47n=47

> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden
n=19n=19n=19n=19 n=5n=5n=5n=5

oncologie x   (1) x   (1)
radiotherapie x (1) x   (1)
urologie x (9) x (19) x (27) x (16) x (1)
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In tabel 5 is per soort ziekenhuis een aantal kengetallen weergegeven met betrekking

tot het aantal scopen.

Tabel 5. Tabel 5. Tabel 5. Tabel 5. Gemiddelde van het totale aantal scopen naar soort ziekenhuis.Gemiddelde van het totale aantal scopen naar soort ziekenhuis.Gemiddelde van het totale aantal scopen naar soort ziekenhuis.Gemiddelde van het totale aantal scopen naar soort ziekenhuis.

AcademischAcademischAcademischAcademisch
eeee
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Algemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizen CategoraleCategoraleCategoraleCategorale
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

aantal aantal aantal aantal scopenscopenscopenscopen
n=9n=9n=9n=9

< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden
n=22n=22n=22n=22

300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden
n=47n=47n=47n=47

> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden
n=19n=19n=19n=19 n=5n=5n=5n=5

minimum 23 9  13 17 1
maximum 82 26  64 59 26
gemiddeld 51 16 27,3 39,4         7,6

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Locatie van reiniging en desinfectie van de scopenLocatie van reiniging en desinfectie van de scopenLocatie van reiniging en desinfectie van de scopenLocatie van reiniging en desinfectie van de scopen

In alle geënquêteerde ziekenhuizen worden scopen gereinigd en gedesinfecteerd. De

plaats waar de reiniging en desinfectie plaatsvindt, verschilt in de ziekenhuizen. In 24

ziekenhuizen worden voor alle afdelingen die flexibele scopen gebruiken, deze op één

centrale plaats gereinigd en gedesinfecteerd. In de andere ziekenhuizen worden op meer

plaatsen binnen de instelling scopen gereinigd en gedesinfecteerd. In die ziekenhuizen

vindt op die afdelingen waar scopen worden gebruikt meestal ook het reinigen en

desinfecteren plaats.

Tabel 6. Tabel 6. Tabel 6. Tabel 6. Overzicht van centrale en decentrale reiniging en dOverzicht van centrale en decentrale reiniging en dOverzicht van centrale en decentrale reiniging en dOverzicht van centrale en decentrale reiniging en desinfectie.esinfectie.esinfectie.esinfectie.

AcademischeAcademischeAcademischeAcademische
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Algemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizen CategoraleCategoraleCategoraleCategorale
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

n=9n=9n=9n=9
< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden

n=22n=22n=22n=22
300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden

n=47n=47n=47n=47
> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden

n=19n=19n=19n=19 n=5n=5n=5n=5
desinfectie op
één plaats
gecentraliseerd

1 7 8 4 4

desinfectie op
meerdere plaatsen

8 15 39 15 1

3.1.43.1.43.1.43.1.4 Wijze van reiniging en desinfectieWijze van reiniging en desinfectieWijze van reiniging en desinfectieWijze van reiniging en desinfectie

Centrale reiniging en desinfectie

In de 23 van de 24 ziekenhuizen waar op één centrale plaats wordt gereinigd en

gedesinfecteerd, wordt dit machinaal gedaan. In drie van deze ziekenhuizen gebeurt de

procedure incidenteel nog handmatig, afhankelijk van de beschikbare tijd en van de
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capaciteit van de desinfectoren. Eén van de categorale ziekenhuizen gaf aan dat de

enige beschikbare scoop handmatig werd gereinigd en gedesinfecteerd.

Het personeel dat belast is met het reinigen en desinfecteren van de scopen, is in 21

van de genoemde ziekenhuizen specifiek hiervoor opgeleid. In drie instellingen was niet

in scholing voorzien.

Desinfectie op meerdere afdelingen

In 78 instellingen worden op meerdere afdelingen scopen gereinigd en gedesinfecteerd.

Naast de 77 functieafdelingen van de ziekenhuizen vinden deze activiteiten plaats op de

43 OK-afdelingen, en in 65 ziekenhuizen op overige afdelingen. In 16 ziekenhuizen

werden ook op de centrale sterilisatie-afdeling scopen gedesinfecteerd. In de categorie

overige werden de afdelingen KNO, longfunctie en urologie genoemd.

Op de functie-afdeling is reiniging en desinfectie in een scopendesinfector bijna altijd

mogelijk. In één van de ziekenhuizen wordt een deel van de scopen handmatig gereinigd

en gedesinfecteerd en in zes van de ziekenhuizen wordt incidenteel handmatig gereinigd

en gedesinfecteerd afhankelijk van de beschikbare tijd.

Het personeel dat de scopen reinigt en desinfecteert, is daarvoor in de meeste gevallen

(74/77) opgeleid.

De methode van reinigen en desinfectie is in ziekenhuizen waar dit op de CSA gebeurt,

wisselend. Op acht CSA’s wordt uitsluitend de machinale methode toegepast, op vijf

afdelingen wordt alleen handmatig gereinigd en gedesinfecteerd en op drie afdelingen

worden beide methoden toegepast. Het personeel op deze afdelingen is hiervoor altijd

opgeleid.

Van de ziekenhuizen waar scopen binnen het OK-complex worden gereinigd en

gedesinfecteerd, gebeurt dit in de meeste ziekenhuizen (32/43) altijd handmatig. In

zeven ziekenhuizen wordt uitsluitend machinaal gedesinfecteerd en in vier ziekenhuizen

worden beide methoden toegepast, afhankelijk van de beschikbare tijd. In de enquête

werd aangegeven dat het personeel hiervoor een specifieke opleiding heeft gekregen.

Op de overige afdelingen (KNO, longfunctie, urologie) vindt reiniging en desinfectie van

flexibele scopen op 25 afdelingen uitsluitend handmatig plaats, op 19 afdelingen

uitsluitend machinaal en op 21 afdelingen is het wisselend welke methode wordt toe-

gepast afhankelijk van het programma. Ook op deze afdelingen werd aangegeven dat de

meeste personeelsleden die de reiniging en desinfectie uitvoeren, hiervoor zijn opgeleid.
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Tabel 7. Tabel 7. Tabel 7. Tabel 7. Reiniging en desinfectie in de 78 ziekenhuizen waar op meerdeReiniging en desinfectie in de 78 ziekenhuizen waar op meerdeReiniging en desinfectie in de 78 ziekenhuizen waar op meerdeReiniging en desinfectie in de 78 ziekenhuizen waar op meerdere plaatsen dit procesre plaatsen dit procesre plaatsen dit procesre plaatsen dit proces

plaatsvindt.plaatsvindt.plaatsvindt.plaatsvindt.

Methode van reiniging enMethode van reiniging enMethode van reiniging enMethode van reiniging en
desinfectiedesinfectiedesinfectiedesinfectie

functie-afdelingfunctie-afdelingfunctie-afdelingfunctie-afdeling

n=77n=77n=77n=77

OK-complexOK-complexOK-complexOK-complex

n=43n=43n=43n=43

centrale sterilisatie-centrale sterilisatie-centrale sterilisatie-centrale sterilisatie-
afdelingafdelingafdelingafdeling
n=16n=16n=16n=16

overigeoverigeoverigeoverige
afdelingenafdelingenafdelingenafdelingen

n=65n=65n=65n=65
handmatig reinigen en
handmatig desinfecteren

0 32 5 25

machinaal reinigen en
machinaal desinfecteren

71 7 8 19

methode afhankelijk van
de beschikbare tijd

6 4 3 21

3.1.53.1.53.1.53.1.5 ProtocolleringProtocolleringProtocolleringProtocollering

In het merendeel van de ziekenhuizen (93/102) zijn protocollen voor het reinigen en

desinfecteren van flexibele scopen opgesteld. In 62 van deze ziekenhuizen betreffen het

algemene protocollen die voor de gehele instelling gelden. Op de overige afdelingen

wordt per type scoop of per afdeling een protocol gebruikt.

Bij de ontwikkeling van de protocollen is in de meeste ziekenhuizen (87/102) de

ziekenhuishygiënist en/of de infectiecommissie betrokken geweest. De overige zieken-

huizen geven aan dat dit niet of deels het geval is geweest.

3.1.63.1.63.1.63.1.6 Apparatuur voor reiniging en desinfectieApparatuur voor reiniging en desinfectieApparatuur voor reiniging en desinfectieApparatuur voor reiniging en desinfectie

De meeste afdelingen van de ziekenhuizen die flexibele scopen machinaal reinigen en

desinfecteren, maken gebruik van op de markt verkrijgbare desinfectoren. Zes zieken-

huizen geven aan dat men daarnaast gebruikmaakt van apparatuur die door het zieken-

huis in eigen beheer is ontwikkeld of is aangepast. In tabel 8 is weergegeven over

hoeveel scopendesinfectoren de ziekenhuizen beschikken.

Tabel 8.Tabel 8.Tabel 8.Tabel 8. Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal scopendesinfectoren naar soort ziekenhuis.scopendesinfectoren naar soort ziekenhuis.scopendesinfectoren naar soort ziekenhuis.scopendesinfectoren naar soort ziekenhuis.

AcademischeAcademischeAcademischeAcademische
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Algemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizen CategoraleCategoraleCategoraleCategorale
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

aantal aantal aantal aantal scopen-scopen-scopen-scopen-
desinfectorendesinfectorendesinfectorendesinfectoren n=9n=9n=9n=9

< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden
n=22n=22n=22n=22

300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden
n=47n=47n=47n=47

> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden
n=19n=19n=19n=19 n=5n=5n=5n=5

minimum 1 1 1 3 0
maximum 8 3 8 9 2
gemiddeld           5,5            1,8             3           5,5          1

Van de scopenreinigers wordt in tabel 9 weergegeven of het desinfectieproces bij

verhoogde of bij kamertemperatuur werd uitgevoerd.
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Tabel 9.Tabel 9.Tabel 9.Tabel 9. Aard van het toegepaste desinfectieproces naar temperatuur.Aard van het toegepaste desinfectieproces naar temperatuur.Aard van het toegepaste desinfectieproces naar temperatuur.Aard van het toegepaste desinfectieproces naar temperatuur.

AcademischeAcademischeAcademischeAcademische
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Algemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizen CategoraleCategoraleCategoraleCategorale
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

soort processoort processoort processoort proces
n=9n=9n=9n=9

< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden
n=22n=22n=22n=22

300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden
n=47n=47n=47n=47

> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden
n=19n=19n=19n=19 n=5n=5n=5n=5

Warm 5 18 23 7 3
Koud - - 9 4 -
Koud en warm 4 4 11 7 1
Onbekend - 1 4 1 1

Voor wat betreft het onderhoud is in 47 van de 102 ziekenhuizen voor alle aanwezige

scopendesinfectoren een onderhoudscontract afgesloten met een externe firma; 12

ziekenhuizen voeren het onderhoud in eigen beheer uit, de overige voeren een deel van

het onderhoud zelf uit.

De scopendesinfectoren worden na onderhoud in de meeste ziekenhuizen (87/102)

gecontroleerd op een goede werking; 9 ziekenhuizen hebben aangegeven dat dit niet

plaatsvindt.

In 43 van de 102 ziekenhuizen wordt na een storing de apparatuur gecontroleerd op

een goede werking.

Of de controle op een goede werking zoals in de enquête wordt gevraagd als een

validatie kan worden beschouwd, is achteraf uit de enquête niet af te leiden.

In 57 van de 102 ziekenhuizen is de ziekenhuishygiënist of de infectiecommissie

betrokken geweest bij het opstellen van procedures rond het onderhoud van de

scopendesinfectoren. In 37 van de 102 ziekenhuizen werd aangegeven dat dit niet het

geval was.

3.1.7 3.1.7 3.1.7 3.1.7 DroogkastenDroogkastenDroogkastenDroogkasten

Droogkasten worden gebruikt om na het reinigings- en desinfectieproces scopen te

drogen en voor langere tijd onder geconditioneerde omstandigheden te kunnen

bewaren. In tabel 9 is aangegeven in hoeverre droogkasten aanwezig zijn in de

ziekenhuizen.

Tabel 10. Tabel 10. Tabel 10. Tabel 10. De aanwezigheid van droogkasten naar soort ziekenhuis.De aanwezigheid van droogkasten naar soort ziekenhuis.De aanwezigheid van droogkasten naar soort ziekenhuis.De aanwezigheid van droogkasten naar soort ziekenhuis.

AcademischAcademischAcademischAcademisch
eeee
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Algemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizen CategoraleCategoraleCategoraleCategorale
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid
droogkasten voordroogkasten voordroogkasten voordroogkasten voor n=9n=9n=9n=9

< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden
n=22n=22n=22n=22

300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden
n=47n=47n=47n=47

> 600> 600> 600> 600
beddenbeddenbeddenbedden
n=19n=19n=19n=19

n=4n=4n=4n=4

alle scopen 5 6 17 8 3
deel van de scopen 2 7 15 4 -
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AcademischAcademischAcademischAcademisch
eeee
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Algemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizen CategoraleCategoraleCategoraleCategorale
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid
droogkasten voordroogkasten voordroogkasten voordroogkasten voor n=9n=9n=9n=9

< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden
n=22n=22n=22n=22

300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden300-600 bedden
n=47n=47n=47n=47

> 600> 600> 600> 600
beddenbeddenbeddenbedden
n=19n=19n=19n=19

n=4n=4n=4n=4

geen van de  scopen 2 8 15 7 1
onbekend - 1 - - -

3.23.23.23.2 Interviews en bezoeken aan relevante afdelingenInterviews en bezoeken aan relevante afdelingenInterviews en bezoeken aan relevante afdelingenInterviews en bezoeken aan relevante afdelingen

De interviews zijn in de 20 bezochte ziekenhuizen gehouden met vertegenwoordigers

van de infectiecommissie. Zij worden in de beschrijving aangeduid als de ‘infectie-infectie-infectie-infectie-

commissiecommissiecommissiecommissie’. Verder is gesproken met artsen en verpleegkundigen die de flexibele

scopen toepassen, reinigen en desinfecteren én met medisch technici die bij preventief

onderhoud en storingen zijn betrokken. In de beschrijving worden zij de ‘gebruikersgebruikersgebruikersgebruikers’

genoemd. Bij de interviews is gevraagd naar beleidsmatige aspecten en de kwaliteits-

borgende maatregelen ten aanzien van toepassing, reiniging en desinfectie van flexibele

scopen.

In elk ziekenhuis was tijdens het inspectiebezoek een bezoek voorzien op de functie-

afdeling of de afdeling waar de meeste scopiëen worden uitgevoerd. Indien op meerdere

afdelingen flexibele scopen werden gebruikt, werd ook tenminste één andere afdeling

bezocht. Tijdens het onderzoek werd in 5 ziekenhuizen één afdeling bezocht, in 13

ziekenhuizen 2 afdelingen en in 2 ziekenhuizen vond een bezoek plaats aan meer dan 2

afdelingen. In tabel 12 zijn de aantallen bezochte afdelingen weergegeven, in totaal

weren 37 afdelingen tijdens de inspectiebezoeken bezocht.

Tabel 11. Tabel 11. Tabel 11. Tabel 11. Aantal bezochte afdelingen tijdens de inspectiebezoeken (n=20).Aantal bezochte afdelingen tijdens de inspectiebezoeken (n=20).Aantal bezochte afdelingen tijdens de inspectiebezoeken (n=20).Aantal bezochte afdelingen tijdens de inspectiebezoeken (n=20).

AcademischAcademischAcademischAcademisch
eeee
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

Algemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizenAlgemene ziekenhuizen CategoraleCategoraleCategoraleCategorale
ziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizenziekenhuizen

TotaalTotaalTotaalTotaal

afdelingafdelingafdelingafdeling n=2n=2n=2n=2 < 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden< 300 bedden
n=3n=3n=3n=3

300-600300-600300-600300-600
beddenbeddenbeddenbedden
n=9n=9n=9n=9

> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden> 600 bedden
n=4n=4n=4n=4

n=2n=2n=2n=2

Functie-afdeling /
gastroenterologie

4 8 3 2 2 19

Urologie 2 4 3 - - 9
KNO - 1 - 1 1 3
Long-afdeling 1 1 - - - 2
OK 2 2 - - - 4
Totaal 9 16 6 3 3 37

Bij de bezoeken is gekeken naar de bouwkundige situatie van de afdelingen, met name

of de routing van vuile en schone materialen adequaat is. Aan de medewerkers is

gevraagd hoe en waar met de scopen wordt gemanipuleerd, nadat patiënten zijn onder-

zocht. Zo vindt na het gebruik van een flexibele scoop veelal een voorbehandeling
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plaats, bestaande uit het reinigen van de buitenmantel van de scoop en het doorspoelen

en/of ragen van de kanalen. De voorreiniging wordt gevolgd door het machinale of

handmatige reinigings- en desinfectieproces met spoelfases. Tot slot kan de scoop

gedroogd worden. In de beschrijving van de bevindingen van de bezoeken aan de

afdelingen wordt dit de ‘afdelingenafdelingenafdelingenafdelingen’ genoemd.



27

3.2.13.2.13.2.13.2.1 BeleidsplanBeleidsplanBeleidsplanBeleidsplan

Het planmatig werken draagt in hoge mate bij tot het leveren van verantwoorde

kwaliteit en kan bovendien leiden tot doelmatig, effectief en veilig toepassen van

flexibele scopen. In een beleidsplan kan worden beschreven onder welke voorwaarden

welke verrichtingen kunnen plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan ruimten,

materialen, deskundigheid, veiligheid en dergelijke. Bovendien kunnen de

organisatorische structuren en de verantwoordelijkheden er in worden beschreven.

Een beleidsplan op het gebied van de flexibele scopen kan een onderdeel zijn van een

totaal beleidsplan voor het ziekenhuis of het kan een deelplan zijn, specifiek voor dit

onderdeel.

Van de 20 bezochte ziekenhuizen hadden er 5 een beleidsplan op schrift voor de

toepassing, reiniging en desinfectie van flexibele scopen. Deze waren gefiatteerd door

de directie of door de raad van bestuur. De inspectie heeft de plannen kunnen inzien.

De beleidsplannen hadden betrekking op alle afdelingen waar flexibele scopen werden

toegepast en waren alle actueel. In de beleidsplannen van twee ziekenhuizen werd

aandacht besteed aan zowel organisatorische structuur, bevoegdheden, verantwoorde-

lijkheden, deskundigheden en kwaliteitsaspecten als aan aanschaf, vervanging en

onderhoud van de scopen en de desinfectoren. In de drie andere beleidsplannen werd

alleen aandacht besteed aan aanschaf, vervanging en onderhoud van de scopen en de

desinfectoren.

Waarom in 15 ziekenhuizen een beleidsplan ontbreekt, werd niet duidelijk. Eén zieken-

huis zei wel over een beleidsplan te beschikken maar had dit niet vastgelegd.

Veelal kon wel worden aangegeven waar bij de reiniging en desinfectie van flexibele

scopen de problemen lagen.

Door de respondenten werden bij de beleidsplannen ten aanzien van flexibele scopen als

knelpunten aangegeven:

- Het plan wordt niet helemaal nageleefd.

- De capaciteit is nog niet toereikend.

- Buiten de functieafdeling is nog niet de gewenste apparatuur beschikbaar.

3.2.23.2.23.2.23.2.2 Kwaliteitssysteem rond het proces van reiniging en desinfectie van flexibele Kwaliteitssysteem rond het proces van reiniging en desinfectie van flexibele Kwaliteitssysteem rond het proces van reiniging en desinfectie van flexibele Kwaliteitssysteem rond het proces van reiniging en desinfectie van flexibele 

scopenscopenscopenscopen

De Kwaliteitswet zorginstellingen legt instellingen de verplichting op om verantwoorde

zorg te leveren en een kwaliteitssysteem te hebben. Het kwaliteits(deel)systeem voor

flexibele scopen dient een dynamisch proces te zijn van ontwikkeling van protocollen,
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implementatie, naleving/uitvoering en evaluatie ervan op basis van landelijke profes-

sionele standaarden. Op het gebied van de scopen worden de richtlijnen van de WIP, in

het bijzonder 21a, en de richtlijnenbundel van de Normcommissie 301.081 ‘Steriliseren

en steriliteit’ van het NNI (R8152) als standaarden gezien. Over het kwaliteitssysteem is

tijdens de interviews gesproken met de infectiecommissies en de gebruikers.

Twee ziekenhuizen zeiden een functionerend kwaliteitssysteem te hebben ontwikkeld

dat echter niet was vastgelegd. Eén ziekenhuis had op onderdelen een kwaliteits-

systeem operationeel en in drie ziekenhuizen was het systeem in ontwikkeling. In de

overige ziekenhuizen was er geen systeem of kon uit de wisselende meningen van de

respondenten niet worden opgemaakt of er een kwaliteitssysteem was.

Het ontbreken van een operationeel kwaliteitssysteem kon over het algemeen niet

gemotiveerd worden. In enkele ziekenhuizen werd aangegeven dat men het maken van

een kwaliteitssysteem te veel papierwerk vond of dat men geen tijd had om een

kwaliteitssysteem op te zetten.

3.2.2.1 Ontwikkeling van protocollen

Volgens alle respondenten waren er protocollen ontwikkeld voor reiniging en desinfectie

van flexibele scopen. In negen ziekenhuizen waren deze per afdeling ontwikkeld, in drie

ziekenhuizen waren er uniforme protocollen voor alle afdelingen. In de overige acht

ziekenhuizen divergeerden de antwoorden en waren er geen adequate protocollen

voorhanden.

Drie ziekenhuizen hadden een procedure voor het ontwikkelen van protocollen; in één

ziekenhuis was ook duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was. In de meeste

ziekenhuizen bestond veel onduidelijkheid over wie hierbij het voortouw moest nemen.

Ondanks het feit dat in de meeste ziekenhuizen geen procedures bestaan voor het

ontwikkelen van protocollen, waren in de meeste (15) ziekenhuizen de gebruikers

betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Voorts was de infectiecommissie (13) en/of de

ziekenhuishygiënist (16) betrokken bij de protocollering.

In alle ziekenhuizen bleken één of meer respondenten op de hoogte te zijn van de

richtlijnen van de WIP. De Richtlijnenbundel van de Normcommissie was in de meeste

ziekenhuizen bekend. De richtlijnen worden ook gebruikt bij de protocollering.

De protocollen werden in zes ziekenhuizen bekrachtigd door de directie of door de raad

van bestuur.

Als knelpunten met betrekking tot protocollering werden onder andere genoemd:

- Het is moeilijk om de processen te beschrijven.

- Er is te weinig tijd voor het opstellen van protocollen.
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- Er blijft toch altijd verschil bestaan tussen wat er in de protocollen wordt  

beschreven en wat in de praktijk gebeurt.

De inspectie heeft protocollen kunnen inzien in 10 ziekenhuizen.

In geen van de protocollen waren taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

beschreven. In de meeste (6) protocollen was beschreven wanneer de scopen gereinigd

en gedesinfecteerd moesten worden. De maximale periode tussen het moment van

desinfectie en gebruik was in drie protocollen vastgelegd. De processtappen zijn in alle

protocollen meer of minder uitgebreid beschreven.

In vier ziekenhuizen waren de protocollen voorzien van de datum van inwerkingtreding

of de datum van opstellen. Op geen van de protocollen stond een vervaldatum (een

datum wanneer het protocol geëvalueerd zou moeten worden) noch was zichtbaar of

deze geautoriseerd waren door bijvoorbeeld de directie.

3.2.2.2 Implementatie van protocollen

In vier ziekenhuizen was er een procedure om protocollen ziekenhuisbreed (2x) of per

afdeling (2x) te implementeren; in geen van de ziekenhuizen was deze procedure

vastgelegd. In vier ziekenhuizen was men van mening dat het dienst- of afdelingshoofd

verantwoordelijk was voor implementatie van richtlijnen en in twee ziekenhuizen vond

men dat de ziekenhuishygiënist daarvoor de aangewezen functionaris was.

 

3.2.2.3 Naleving/uitvoering van protocollen

In één ziekenhuis wordt per afdeling zorggedragen voor de naleving van de protocollen,

hoewel de methode niet is beschreven. In twaalf ziekenhuizen is daar volgens beide

groepen respondenten geen procedure voor en in de overige zeven ziekenhuizen

divergeerden de antwoorden van de respondenten.

3.2.2.4  Evaluatie van de protocollen

Het evalueren en zonodig bijstellen werd in één ziekenhuis systematisch gedaan, de

procedure daarvoor stond echter niet op papier. In de overige ziekenhuizen werden

protocollen niet geëvalueerd of liepen de meningen hierover uiteen.

3.2.33.2.33.2.33.2.3 Methode van reiniging en desinfectie op de afdelingenMethode van reiniging en desinfectie op de afdelingenMethode van reiniging en desinfectie op de afdelingenMethode van reiniging en desinfectie op de afdelingen

Ten tijde dat de scopen voor diagnostisch onderzoek werden geïntroduceerd, konden de

scopen alleen handmatig worden gereinigd. Dit bleek een zeer arbeidsintensieve

methode; bovendien geeft deze methode in beginsel onbetrouwbare resultaten. In
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meerdere ziekenhuizen werden door de technische dienst allerlei systemen ontwikkeld

om de handmatige methode te automatiseren. Ook door de industrie werd aan de

ontwikkeling van een machinale methode gewerkt. Thans zijn meerdere typen scopen-

wasmachines op de markt.

De WIP heeft haar voorkeur er voor uitgesproken de scopen machinaal te desinfecteren.

Ten aanzien van de handmatige methode stelt zij: “De handmatige methode heeft

echter zoveel nadelen, dat deze in feite als obsoleet moet worden beschouwd.”

De Normcommissie heeft technische eisen ontwikkeld voor de machines.

De inspectie heeft tijdens de interviews gevraagd naar de methode van voorreiniging,

reiniging en desinfectie, het preventief onderhoud van de gebruikte materialen en/of

machines, de vrijgifte, en de validatiemethoden bij zowel de handmatige als de

machinale methode. Bij de bezoeken aan de afdelingen is naar de werkwijzen gekeken.

In alle bezochte ziekenhuizen was het mogelijk flexibele scopen machinaal te reinigen en

te desinfecteren (al dan niet na handmatig voorreinigen). Op 10 van de 30 bezochte

afdelingen werd uitsluitend handmatig gereinigd en gedesinfecteerd, op de overige

bezochte afdelingen vond de procedure nagenoeg altijd machinaal plaats.

3.2.3.1  Voorbehandeling

Ook bij het gebruik van geautomatiseerde reinigings- en desinfectieapparatuur blijft het

noodzakelijk direct na gebruik de mantel en de tip van de scoop met een droog gaas af

te vegen en de kanalen zorgvuldig te ragen en door te zuigen, alvorens het instrument

in de machine te plaatsen, zo stelt de WIP.

De voorbehandeling direct na gebruik van de scoop en vóór machinale of handmatige

reiniging en desinfectie vindt vrijwel altijd plaats. De voorbehandeling bestaat meestal

uit het doorspoelen van de kanalen, het afnemen van de buitenmantel en het ragen van

de kanalen. Op twee afdelingen werd het ragen achterwege gelaten en op 4 afdelingen

gold dit voor het reinigen van de buitenmantel. Eén ziekenhuis vertrouwde volledig op

de desinfector: er vond geen voorbehandeling plaats.

Een deel van de voorbehandeling (doorspoelen en afnemen van de buitenmantel) vond

plaats op de behandelkamer, soms wordt ook het ragen van de kanalen daar gedaan.

De voorbehandeling gebeurde op 13 afdelingen conform het advies van de

scopenleverancier. Volgens de respondenten op 10 afdelingen had de leverancier

hierover geen advies gegeven, op de overige afdelingen was het onbekend of de

voorbehandeling al dan niet conform het advies van de leverancier werd uitgevoerd.
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Voor de voorbehandeling van de scopen was op tweederde van de afdelingen een

voorschrift aanwezig; op 7 ervan was het per type scoop beschreven; 9 afdelingen

hadden hierover niets op papier gezet.

Borstels en ragers die bij de voorbehandeling werden gebruikt, werden periodiek

gesteriliseerd (3x), periodiek gedesinfecteerd (8x), na elke behandeling gedesinfecteerd

(14x) of waren disposable (2x). Op twee afdeling werden disposable ragers en borstels

hergebruikt en op vier afdelingen werden deze attributen nimmer gedesinfecteerd of

gesteriliseerd voor hergebruik.

3.2.3.2  Machinale methoden van reiniging en desinfectie

• Reiniging en desinfectie

 

 Bij de machinale reiniging en desinfectie is adequate procesbeheersing van belang. De

bediening van de machine moet worden uitgevoerd conform de instructies van de

fabrikant, op basis van het pakket van eisen van de gebruikers. Bovendien moeten

gebruikers zich samen met de fabrikanten van scopen én desinfectoren ervan

vergewissen dat de machine geschikt is om de verschillende typen beschikbare scopen

in de machine te reinigen en te desinfecteren. Vervolgens is het van belang dat het

proces adequaat wordt gevalideerd. De eindverantwoordelijkheid blijft uiteraard bij de

gebruikers.

 In sommige machines kan de reinigingsfase worden overgeslagen. Belangrijk is dan om

te weten dat organisch materiaal (b.v. weefselelementen), dat in de scopen kan achter-

blijven, het materiaal voor pathologisch-anatomisch onderzoek kan contamineren met

weefselelementen die niet afkomstig zijn van de betreffende patiënt. Hierdoor kunnen

ernstige interpretatiefouten ontstaan. Bovendien kan organisch materiaal dat niet is

verwijderd door reiniging, de effectiviteit van het desinfectans negatief beïnvloeden.

Ook zijn er machines waarin de spoelfase tussen reinigen en desinfecteren kan worden

overgeslagen. Indien de spoelfase wordt overgeslagen zal duidelijk moeten zijn dat het

reinigingsmiddel het desinfectans niet inactiveert.

 

 De desinfectoren op meer dan de helft van de bezochte afdelingen hadden diverse

keuzemogelijkheden voor het reinigings-, spoel- en desinfectieproces.

 Op 16 afdelingen was een desinfector in gebruik met meerdere mogelijkheden voor de

reinigingsfase. In drie gevallen werd gebruikgemaakt van een desinfector waarin de

reinigingsfase kon worden overgeslagen. Er waren geen indicaties voor de keuze van

het programma of voor het overslaan van de reinigingsfase.
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 Volgens de medewerkers in bijna de helft van de bezochte afdelingen was de

reinigingsprocedure in overeenstemming met de gebruiksinstructie van de fabrikant.

 Volgens de gebruikers op 15 afdelingen wordt tussen de reinigings- en desinfectiefase

gespoeld, op elf afdelingen was niet voorzien in een spoelfase en op de overige

afdelingen was het niet bekend. Het was eveneens onbekend of het achterblijvende

detergens invloed had op het desinfectans.

 Op 13 afdelingen kon worden gekozen uit meerdere desinfectieprogramma’s op de

machine. Over het algemeen waren er geen indicaties beschikbaar wanneer welk

programma gebruikt moest worden. Een enkele keer werd vermeld dat omwille van de

tijdsdruk een kort programma werd gebruikt.

 Na de desinfectiefase werd altijd nagespoeld.

• Desinfectiemiddelen

 

 Toegepaste desinfectiemiddelen dienen toegelaten te zijn op grond van de Bestrijdings-

middelenwet of de Wet medische hulpmiddelen. Middelen die zijn toegelaten op grond

van de Bestrijdingsmiddelenwet zijn voorzien van een N-nummer, desinfectantia die

gezien worden als een medisch hulpmiddel zijn voorzien van een CE-markering. Bij

hergebruik van desinfectans wordt dit na elk proces verdund met spoelvloeistof. Het is

dan noodzakelijk om te weten na hoeveel cycli het desinfectans onder de minimaal

effectieve concentratie komt.

 Er werden altijd toegelaten desinfectantia gebruikt, voorzien van N-nummer of CE-

markering. Voor drie afdelingen werden de gebruiksklare oplossingen bereid door de

apotheker. Op elf afdelingen werd het desinfectans hergebruikt. Meestal wordt het

desinfectans dan gedurende een bepaalde periode hergebruikt, onafhankelijk van het

aantal processen. Op drie afdelingen werd een maximaal aantal processen opgegeven

voor het gebruik van het desinfectans.

 

• Desinfectietemperatuur

 

 In het verleden is gebleken dat M. chelonei niet afdoende wordt geïnactiveerd door

desinfectantia op basis van glutaaraldehyde. Dit micro-organisme kan door het

desinfectans wel afdoende worden geïnactiveerd door het proces bij verhoogde

temperatuur uit te voeren.

 Op het merendeel van de afdelingen (20) werd bij verhoogde temperatuur

gedesinfecteerd, in twee situaties waren beide mogelijkheden, kamertemperatuur en

verhoogde temperatuur, aanwezig.
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• Desinfectieproces van de machine

 

 Het is bekend dat zich aan de binnenkant van slangen en buizen een biofilm kan

vormen, waarin micro-organismen kunnen uitgroeien. Bovendien zijn de micro-

organismen in een biofilm moeilijk bereikbaar voor desinfectiemiddelen, waardoor

adequate desinfectie niet mogelijk is. Biofilmvorming ontstaat voornamelijk in machines

die bij kamertemperatuur scopen desinfecteren.

 In zes ziekenhuizen werden volgens de respondenten de desinfectoren zelf periodiek

gedesinfecteerd, in zes ziekenhuizen was het bij het gebruikte systeem niet nodig. In de

overige ziekenhuizen was het onduidelijk of de gebruikte machines zelf al dan niet

gedesinfecteerd zouden moeten worden.

 Bij de bezoeken bleek dat de desinfectoren op acht afdelingen (in zes ziekenhuizen)

waren voorzien van een thermische machine-desinfectiecyclus; op zes afdelingen was

onbekend of ook de watervoorziening in deze cyclus was opgenomen. Eén machine

werd handmatig gedesinfecteerd met een ander desinfectans dan werd gebruikt voor

het desinfecteren van de scopen.

 

• Waterkwaliteit

 

 Volgens de richtlijn van de WIP dient nagespoeld te worden met een voldoende

hoeveelheid bacterievrij water om herbesmetting te voorkomen.

Het merendeel van de desinfectoren is zowel op de warm- als op de koudwaterleiding

aangesloten. Om de microbiologische kwaliteit van het leidingwater te waarborgen

worden filters (13x) of UV-stralers (5x) gebruikt. In de overige gevallen waren er geen

voorzieningen of was het niet bekend bij de gebruikers op de afdelingen.

 

• Bedieningsvoorschriften

 

 Voor de reproduceerbaarheid van de processen in de desinfector is een bedienings-

voorschrift van de machine en het aansluiten van de scopen daarin van groot belang.

 Voor de bediening van de desinfectoren wordt hoofdzakelijk gebruikgemaakt van de

voorschriften van de leverancier, terwijl op twee bezochte afdelingen de voorschriften

door de gebruikers zijn gemaakt. Voor het aansluiten van de scopen in de desinfector

waren op 15 afdelingen algemene instructies aanwezig. Op drie afdelingen waren er

aparte instructies per type scoop. De overige afdelingen beschikten niet over

instructies.
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• Procesparameters

 

 Om de effectiviteit van het reinigings- en desinfectieproces te waarborgen, is het

noodzakelijk dat de belangrijkste procesparameters bij ieder proces gecontroleerd

worden.

 In de Richtlijnenbundel en in de richtlijn van de WIP worden daarvoor aanwijzingen

gegeven.

 In een aantal typen reinigings- en desinfectiemachines worden deze parameters

automatisch gemeten en bewaakt. Waar dit niet automatisch gebeurt, of technisch niet

mogelijk is en in het geval van handmatige methoden, dienen deze procesparameters

door de operator gecontroleerd te worden.

 In 14 gevallen konden de gebruikers op de afdelingen aangeven dat controles

uitgevoerd worden door de machine:

 - aansluiting van de scoop op pompen (7);

 - doorgankelijkheid kanalen (4);

 - suppletie detergens (3);

 - wastijd (7);

 - spoeltijd (7);

 - suppletie desinfectans (5);

 - concentratie desinfectans (2);

 - desinfectietijd (7);

 - absorptie desinfectans (0);

 - temperatuur (3);

 - anders (5).

 

 Op één afdeling werd geclaimd dat de vloeistofstroom door de kanalen per type scoop

was opgemeten. Er was op deze machine voor elk type scoop een apart programma

beschikbaar. Bij desinfectoren op 9 afdelingen kon worden nagegaan of door alle

kanalen vloeistof stroomt, omdat de gebruikte machine per kanaal een pomp heeft.

 Bij negen afdelingen werd er van uitgegaan dat als de aanwijzingen van de fabrikant

gevolgd werden, er in elk kanaal doorstroming zou zijn.

 Op één afdeling stelden de medewerkers dat de doorstroming was gegarandeerd na het

ragen van de kanalen tijdens de voorbehandeling van de scopen. Op een andere afdeling

werd de doorstroming van de vloeistoffen gegarandeerd door visuele controle op

afwezigheid van luchtbellen in de aanvoerslangen.

 De procescontroles werden op afdelingen in twee ziekenhuizen vastgelegd.
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• Preventief onderhoud van de machine

 

 In overleg met de fabrikant zal periodiek preventief onderhoud aan de machine moeten

worden uitgevoerd, met als doel dat de machine volgens de specificaties van de

fabrikant blijft functioneren. Automatische procesbewakingssystemen zijn complex in

opbouw en vergen nauwgezet onderhoud en calibratie.

Volgens alle respondenten wordt periodiek onderhoud uitgevoerd aan de machines. De

gebruikers doen het dagelijkse en/of wekelijkse onderhoud. Het preventief onderhoud

wordt één of twee maal per jaar uitgevoerd door de leverancier van de machine of de

instrumentele dienst van het ziekenhuis. Het is gebleken dat dit onderhoud niet altijd

volgens de voorschriften van de fabrikant wordt uitgevoerd.

 Een aantal firma’s gebruikt hiervoor checklists, die echter niet consequent worden

ingevuld. Een zorgvuldige controle van de uitgevoerde werkzaamheden door

bijvoorbeeld de instrumentele dienst van het ziekenhuis ontbreekt eveneens.

Over het algemeen was niet helder vastgelegd wie welk onderhoud uitvoert.

 Op twee afdelingen was een schema voor periodiek onderhoud aanwezig.

 

• Vrijgifte bij installatie, na preventief onderhoud en/of storing

 

 Wanneer een machine is geïnstalleerd, er preventief onderhoud aan een machine is

uitgevoerd, modificaties zijn aangebracht of storingen verholpen, is het van belang om

te verifiëren of de machine weer naar behoren functioneert.

 De respondenten uit drie ziekenhuizen zeiden tijdens de interviews over een dergelijke

procedure te beschikken, zonder dat de procedure op schrift was gesteld. In de overige

ziekenhuizen was er geen vrijgifteprocedure of was het onduidelijk. Bij de bezoeken op

de afdelingen bleek voor de vrijgifte van de desinfector na installatie, onderhoud,

storingen en dergelijke op acht afdelingen een procedure beschikbaar te zijn.

 

• Validatie

 

 Met validatie van het reinigings- en desinfectieproces van flexibele scopen wordt

bedoeld het op gedocumenteerde wijze verifiëren of het proces effectief en repro-

duceerbaar verloopt. Hierbij moet nagegaan worden of de wijze waarop de scoop in de

machine wordt aangesloten een adequate stroming van de vloeistoffen door de kanalen

garandeert en dat de machine binnen de marges van de specificaties (temperatuur,

flow, pompdruk, concentratie van chemicaliën, tijdsduur, processtappen) van de

fabrikant functioneert. Dit wordt gemeten met separate gecalibreerde instrumenten.
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Ook de beoordeling van de microbiologische kwaliteit van het water voor de naspoeling

wordt in de validatie betrokken.

 In één ziekenhuis is een rapport beschikbaar van een validatie, uitgevoerd door een

onafhankelijk validatiebedrijf. De validatie bleef beperkt tot het verifiëren van de

dosering van detergens en desinfectans én het opmeten van het temperatuurprofiel

tijdens de warme wasfase en warme desinfectie. (Dit is niet voldoende om van een

validatie te kunnen spreken.)

• Logboek

 

 Om eventuele knelpunten, storingen en/of klachten bij patiënten achteraf te kunnen

analyseren is het noodzakelijk een logboek bij te houden. Daarin dienen de resultaten

van de procesparameters, het optreden en verhelpen van storingen, door de gebruikers

en anderen uitgevoerd onderhoud, validatie en dergelijke te worden vastgelegd.

 Op 12 afdelingen bleek er per desinfector een logboek aanwezig te zijn. Deze logboeken

werden meestal beheerd door de medisch instrumentele dienst.

 

 De indruk van de logboeken was als volgt.

 Over het algemeen was in de logboeken de identificatie van de desinfector, het onder-

houdscontract, onderhoud en storingen beschreven. In negen ziekenhuizen werd in een

logboek beschreven welke storingen waren opgetreden, in zes ziekenhuizen was vast-

gelegd door wie welke storingen werden verholpen. Validatie werd in één logboek

beschreven, vrijgifteprocedure stond nergens beschreven. In minder dan de helft van de

logboeken werden parafen gezet nadat werkzaamheden waren uitgevoerd.

 

• Retrospectief onderzoek en mogelijkheden voor het waarschuwen van patiënten

 

 Indien na een scopie bepaalde klachten bij meerdere patiënten voorkomen, kan het

nodig zijn een en ander nader te analyseren. Het kan ook zijn dat achteraf blijkt dat de

desinfector of de scoop niet goed gefunctioneerd heeft en dat het noodzakelijk is dat

patiënten geïnformeerd moeten worden. Het informeren van patiënten of het uitvoeren

van nadere analyses is alleen mogelijk als er bepaalde gegevens structureel worden

verzameld, zoals: welke scoop is in welke desinfector behandeld en bij welke patiënt

toegepast.

 In de meeste ziekenhuizen (18) werden te weinig gegevens vastgelegd om retrospectief

onderzoek adequaat uit te voeren, zo bleek tijdens de interviews. Het informeren van
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patiënten is, indien noodzakelijk, niet eenvoudig uit te voeren. Enkele aspecten zouden

in sommige ziekenhuizen via de patiëntenstatus herleid moeten worden.

 Koppeling van gegevens van gebruikte scoop, desinfector en patiënt was niet op

structurele wijze mogelijk.

 Bij de rondleiding bleek op 10 van de 30 afdelingen traceerbaar welke scoop bij welke

patiënt was gebruikt. Dit kon worden nagegaan via een handmatige of geautomati-

seerde administratie óf omdat er slechts één of weinig scopen beschikbaar waren.
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• Calamiteiten/problemen

 

 Er zijn in vier ziekenhuizen problemen geweest met de apparatuur. Het ging hierbij om

microbiologische contaminatie door biofilmvorming of onjuiste concentratie van het

desinfectans.

 

3.2.3.3  Handmatige methoden van reiniging en desinfectie

 

• Reiniging en desinfectie

 

 Alleen onderhoud van de hulpmiddelen door de gebruikers is relevant bij de handmatige

methode van reiniging en desinfectie. Een en ander dient, samen met mogelijke

controles, in de beschrijving van de procedure tot uiting te komen. Een vrijgifte-

procedure is hierbij niet van toepassing. De “procescontrole” ligt bij degene die de

handmatige procedure uitvoert. Deze procedure is niet valideerbaar. Redenen waarom

de WIP deze methode obsoleet noemt en niet meer als aanvaardbaar moet worden

beschouwd.

Op enkele van de tien bezochte afdelingen waar de handmatige methode wordt

toegepast, is de procedure beschreven. In de meeste gevallen (6) werden de

werkzaamheden uitgevoerd aan een standaard keukenaanrecht. Op drie afdelingen

waren er speciale voorzieningen aangebracht. Op één afdeling vond de reiniging en

desinfectie plaats in twee bakken op een kleine verrijdbare tafel.

 De procedure werd voornamelijk uitgevoerd volgens een in eigen huis ontwikkelde

methode. Op één afdeling werd aangegeven dat de gebruikte methode van elders is

verkregen.

 Op één van de afdelingen bleek dat de endoscopen niet na de toepassing werden

gedesinfecteerd, maar pas vóór de volgende toepassing. Onduidelijk was of de scoop

wel werd gereinigd na gebruik.

 

• Desinfectiemiddelen

 

 Toegepaste desinfectiemiddelen dienen toegelaten te zijn op grond van de Bestrijdings-

middelenwet of de Wet medische hulpmiddelen. Middelen die zijn toegelaten op grond

van de Bestrijdingsmiddelenwet zijn voorzien van een N-nummer, desinfectantia die

gezien worden als een medisch hulpmiddel zijn voorzien van een CE-markering. Bij

hergebruik van desinfectans wordt het desinfectans na elk proces verdund met spoel-

vloeistof. Het is dan noodzakelijk om te weten na hoeveel cycli het desinfectans onder
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de minimaal effectieve concentratie komt.

 Op twee van de tien afdelingen werd een desinfectans toegepast dat was voorzien van

een N-nummer en in acht gevallen een product met een CE-merk.

 Het desinfectans werd meestal hergebruikt. Het was niet duidelijk hoe vaak het product

kon worden hergebruikt en hoe lang het product al in gebruik was. In één ziekenhuis

werd op meerdere plaatsen het manuele proces toegepast. Hierbij werd op de ene

plaats het desinfectans wel hergebruikt en op de andere plaats niet.

 Wanneer er gebruik werd gemaakt van een desinfectans dat centraal op gebruiks-

concentratie werd gebracht, ontbrak vaak een goede etikettering.

 

• Desinfectietemperatuur

 

 Handmatige desinfectie wordt altijd bij kamertemperatuur uitgevoerd.

 

• Waterkwaliteit

 

 Volgens de richtlijn van de WIP dient nagespoeld te worden met een voldoende

hoeveelheid bacterievrij water om herbesmetting te voorkomen.

Het water dat tijdens het voorspoelen bij de manuele desinfectie wordt gebruikt, is

hoofdzakelijk koud leidingwater.

 Voor de naspoeling van de scopen werd vaak aqua-dest gebruik (6). Op één afdeling

werd verder geen aandacht besteed aan de kwaliteit van het water.

 In één geval werd aangegeven dat het water heet (dus ‘gedesinfecteerd’) werd getapt,

waarna het na een afkoelperiode werd gebruikt.

 Op een afdeling waar gebruikgemaakt werd van flessen steriel aqua-dest, bleek de fles

aqua-dest geopend op de voorraadplank te staan, zonder vermelding van de datum van

opening.

 

• Werkvoorschriften

 

 Voor de reproduceerbaarheid van het proces is een werkvoorschrift van groot belang.

 Meestal was er een instructie per type endoscoop beschikbaar (5) of een algemene

instructie (3). In twee gevallen was er geen instructie aanwezig.

 

• Procesparameters
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 Om de effectiviteit van het reinigings- en desinfectieproces te waarborgen, is het

noodzakelijk dat de belangrijkste procesparameters bij ieder proces gecontroleerd

worden.

 In de richtlijn van de WIP worden daarvoor aanwijzingen gegeven.

 In het geval van handmatige methoden, dienen deze procesparameters door de operator

gecontroleerd te worden.

 De procesbewaking bij de manuele procedure bleek moeilijk te zijn: vaak (8x) konden

één of meer procesparameters, al dan niet bewust, variëren. Slechts in twee gevallen

werd aangegeven dat er maar één procedure mogelijk zou zijn.

 Procesparameters bleken zelden adequaat geregeld en goed gecontroleerd te worden.

De effectiviteit van deze procedure is voornamelijk afhankelijk van de discipline van de

medewerkers die de procedure uitvoeren. Ter controle is bacteriologisch onderzoek

mogelijk. De resultaten van dergelijk onderzoek zijn pas na enkele dagen bekend.

 

• Vrijgifte van de methode

 

 Bij de handmatige methode kan dit niet van toepassing zijn.

 

• Validatie van de methode

 

 Bij de handmatige methode wordt niet gevalideerd.

 

• Logboek

 

 Voor de handmatige methode zijn geen logboeken aangetroffen.

 

• Retrospectief onderzoek en mogelijkheden voor het waarschuwen van patiënten

 

 Bij de handmatige methode is geen logboek aanwezig waarin gegevens worden

vastgelegd. Retrospectief onderzoek is dus niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk

patiënten te traceren als daar aanleiding voor zou zijn.

 

• Bijzondere observaties

In één ziekenhuis viel tijdens de rondgang op dat er nog zichtbaar vuil/slijm aan de

scoop zat, ondanks het feit dat de medewerkers aangaven dat de scoop na elke

behandeling werd gedesinfecteerd.
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3.2.43.2.43.2.43.2.4 Introductie van nieuwe flexibele scopen en desinfectorenIntroductie van nieuwe flexibele scopen en desinfectorenIntroductie van nieuwe flexibele scopen en desinfectorenIntroductie van nieuwe flexibele scopen en desinfectoren

Bij de aanschaf van nieuwe flexibele scopen of niet-steriliseerbare accessoires zal

bekeken moeten worden of het nieuw aan te schaffen materiaal adequaat kan worden

gereinigd en gedesinfecteerd in de beschikbare machines. Bij nieuwe scopen kunnen

andere aansluitpunten zitten of de scoop kan extra kanalen of kanaalsplitsingen

bevatten. Ook bij de aanschaf van een nieuwe desinfector is zo’n overweging nood-

zakelijk. De machine moet geschikt zijn om de in een ziekenhuis beschikbare scopen

adequaat te desinfecteren.

Vier ziekenhuizen bleken een procedure te hebben voor de aanschaf van nieuwe scopen

of desinfectoren. Het werd echter niet helder of er bij de aanschaf van een nieuwe

scoop door de medewerkers van het ziekenhuis, de leverancier van de scoop en de

fabrikant van de aanwezige desinfector gezamenlijk werd nagegaan of de scoop

adequaat in de machine kon worden gedesinfecteerd. Ook werd bij de aanschaf van

desinfectoren zelden nagegaan of de aanwezige scopen hierin gereinigd en

gedesinfecteerd konden worden.

3.2.53.2.53.2.53.2.5 De scoop, accessoires en hulpmiddelenDe scoop, accessoires en hulpmiddelenDe scoop, accessoires en hulpmiddelenDe scoop, accessoires en hulpmiddelen

Het is ook van belang een gebruiksaanwijzing van de scoop te hebben waarin

opgenomen de aanwezige kanalen en de loop daarvan. Aan de hand hiervan is te

beoordelen of de scoop adequaat in de beschikbare machine kan worden gereinigd en

gedesinfecteerd. Ook van de te gebruiken accessoires en hulpmiddelen dient bekend te

zijn of en hoe deze te steriliseren of te desinfecteren zijn.

In ongeveer de helft van de gevallen waren er gebruiksaanwijzingen voor de scopen

aanwezig (18). Voor ongeveer de helft van de scopen was een logboek beschikbaar. Dit

werd veelal beheerd door de instrumentele dienst.

De verwijderbare onderdelen van een scoop werden in de meeste gevallen in hetzelfde

proces als de scoop verwerkt.

De hulpmiddelen zoals die bij een scopie worden gebruikt, zijn meestal onbeperkt

herbruikbaar (31) en worden gesteriliseerd of gedesinfecteerd samen met de scoop.

Slechts in vijf gevallen werd gebruikgemaakt van disposable hulpmiddelen.

Meestal hing een gebruiksklare scoop in een kast of droogkast. Soms werden de

scopen in de transportkoffer bewaard. Op zes afdelingen was zichtbaar dat een scoop

gebruiksklaar was.
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3.2.63.2.63.2.63.2.6 Bouwkundige situatieBouwkundige situatieBouwkundige situatieBouwkundige situatie

De bouwkundige situatie zal zo moeten zijn dat een goede routing bij het reinigen en

desinfecteren niet wordt belemmerd. De uitgangspunten van de ‘good manufacturing

practice’ kunnen hiervoor als basis dienen.

Op 10 afdelingen staat de desinfector in de behandelruimte, waaronder vier functie-

afdelingen. Bij de overige afdelingen was de reinigingsruimte naast de behandelkamer of

elders op de afdeling. Vaak was de ruimte erg krap, hetgeen het manipuleren met de

scopen en routing van ‘vuil’ en ‘schoon’ bemoeilijkte.

Op de meeste bezochte afdelingen waren voorzieningen, in de vorm van een keuken-

blok om de scopen voor te behandelen, aanwezig. Op acht afdelingen had men

daarvoor speciale voorzieningen aangebracht. In enkele gevallen werd er permanent

geïmproviseerd met losse bakken.

3.2.73.2.73.2.73.2.7 KnelpuntenKnelpuntenKnelpuntenKnelpunten

Aan alle respondenten is gevraagd wat zij als knelpunten ervaren bij toepassing,

reiniging en desinfectie van scopen.

Door zowel gebruikers (10x) als infectiecommissies (12x), worden de volgende

knelpunten aangegeven:

- Er is een verschil in opvatting tussen de infectiepreventiedeskundigen en de

gebruikers.

- Er is geen methode beschikbaar om de concentratie van het desinfectiemiddel goed

te meten.

- Er is nogal wat verwarring over de voorlichting over desinfectantia door de

leveranciers.

- Het aantal desinfectoren is niet toereikend ten opzichte van het aantal scopieën;

- Ruimtegebrek op de afdeling waardoor een optimale scheiding tussen schone en

vuile scopen niet goed mogelijk is.

- Op enkele afdelingen wordt nog handmatig gedesinfecteerd.

- Het is moeilijk om alle voorschriften na te leven met de beschikbare menskracht en

apparatuur.

- Het is niet bekend welke patiënten drager zijn van bloed-overdraagbare

aandoeningen.

- Controle op de effectiviteit van de desinfectie is moeilijk.

- De optimale desinfector die ook gevalideerd kan worden is nog niet op de markt.
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- Op andere afdelingen dan de functieafdeling wordt nog via de handmatige methode

gedesinfecteerd.

- Implementatie en naleving van protocollen zijn moeilijk.

- Het aantal desinfectoren is niet toereikend ten opzichte van het aantal scopieën.

- Introductie van nieuwe materialen zonder dat bekend is hoe deze moeten worden

gedesinfecteerd.

- Slechte afzuiging van desinfectans.

3.2.83.2.83.2.83.2.8 Bijzondere observatie tijdens de rondleidingenBijzondere observatie tijdens de rondleidingenBijzondere observatie tijdens de rondleidingenBijzondere observatie tijdens de rondleidingen

Starre scopen behoren autoclaveerbaar te zijn, zeker de laatste generatie starre scopen.

Tijdens de bezoeken werden verschillende keren starre scopen aangetroffen, die uit-

sluitend werden gedesinfecteerd.
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4444 BeschouwingBeschouwingBeschouwingBeschouwing

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen

In de periode 1984-1994 heeft de inspectie uitgebreid onderzoek gedaan naar de

gesteriliseerde medische hulpmiddelen. Tijdens de bezoeken in de jaren 1991- 1994

werd ook geïnformeerd naar de desinfectiemethode van flexibele scopen. In dat onder-

zoek werd geconstateerd dat in 7 van de 21 bezochte ziekenhuizen de scopen na elk

gebruik adequaat werden gedesinfecteerd. In acht ziekenhuizen werden de scopen wel

na iedere ingreep gedesinfecteerd maar niet adequaat, en in 2 ziekenhuizen vond

desinfectie niet na elke ingreep plaats. Van vier ziekenhuizen waren geen gegevens

beschikbaar.

Bij het voorliggende thematische onderzoek is veel specifieker gekeken naar de reiniging

en desinfectie van flexibele scopen. Er blijken een aantal zaken ten goede gekeerd ten

opzichte van het eerdere onderzoek. Flexibele scopen worden nu na elk gebruik

gedesinfecteerd. Er is een grote mate van consensus tussen de clinici en de infectie-

preventiedeskundigen over nut en noodzaak van adequate desinfectie, zeker na de

calamiteiten die zich hebben voorgedaan. Het spanningsveld tussen de beide groepen is

grotendeels verdwenen. Toch zijn er nog veel problemen geconstateerd bij het toe-

passen, reinigen en desinfecteren van flexibele scopen. Een deel van de geconstateerde

problemen heeft te maken met de procedures (of het ontbreken daarvan) in de bezochte

ziekenhuizen. Een ander deel is toe te schrijven aan een gebrek aan ontwikkeling van

normen, zoals die voor adequate validatie van de desinfectoren. Voorts zijn er nog

afdelingen waar de handmatige methode wordt toegepast, terwijl dit door de WIP

obsoleet wordt genoemd.

Ook gaat de technische ontwikkeling van de scopen steeds verder: meer kanalen in een

scoop, meer ventielen, biopsietangen enzovoort. Veelal wordt dan door de gebruiker

niet op voorhand bekeken of een nieuw ontwikkelde scoop in bestaande desinfectoren

adequaat kan worden gedesinfecteerd.

Naast deze ontwikkelingen die erop gericht zijn de functionaliteit van de scopen te

vergroten, zijn er ook verbeteringen in het hygiënisch ontwerp van de flexibele scopen

waar te nemen. Zo zijn in een bepaald type scoop naast het biopsiekanaal ook het

water- en luchtkanaal over de totale lengte te ragen. Verder is het distale eind in dat

type scoop aangepast, waardoor het kapje dat normaal gesproken het water over het

objectief sproeit, eenvoudig te verwijderen is, zodat het afdoende gereinigd en

gedesinfecteerd kan worden. Ook wordt door de fabrikanten aandacht besteed aan het

tangenliftkanaal. Doordat er in dit kanaal een kabel loopt, is dit kanaal lastig te

desinfecteren. Er zijn inmiddels endoscopen ontwikkeld waarbij de kabel kan worden
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verwijderd. Ook zijn er scopen ontwikkeld waarbij dit kanaal volledig is afgesloten,

waardoor het niet hoeft te worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Ook in het ontwerp van de desinfectoren is een positieve ontwikkeling waarneembaar.

Steeds meer fabrikanten verlaten het concept van de koude desinfectie en stappen over

op een desinfectieproces bij verhoogde temperatuur. De voordelen zijn evident. Het

proces is effectiever ten aanzien van de eliminatie van bepaalde micro-organismen zoals

M. chelonei. De vorming van biofilm wordt voorkomen. In biofilm kunnen zich micro-

organismen nestelen, die niet bereikt worden met desinfectans en dus niet worden

geëlimineerd.

Bovendien kan bij verhoogde temperatuur met een lagere concentratie desinfectans

worden volstaan, waardoor ophoping van residuen desinfectans in de mantel van de

scoop wordt beperkt.

Een systeem waarmee automatisch de flow van vloeistoffen in de kanalen van de scoop

kan worden gecontroleerd, wordt nog niet algemeen toegepast. Dit wordt overigens

nog niet geëist in de huidige richtlijnen. De komende Europese norm, thans in ontwerp

beschikbaar, vereist wel een systeem waarmee de stroming van vloeistoffen door de

kanalen kan worden geverifieerd. Het ontwerp van de Europese norm beschrijft

nauwgezet de testen waarmee het functioneren van de desinfectoren kan worden

gevalideerd. De testen in de ontwerpnorm bevatten naast bevuilingstesten ook micro-

biologische testen waarmee de werking van het desinfectans kan worden beoordeeld.

Ziekenhuizen kunnen bij aanschaf van desinfectoren al rekening houden met de

ontwerpnorm.

BeleidBeleidBeleidBeleid

Het klinisch belang voor het diagnostisch en therapeutisch toepassen van flexibele

scopen mag niet voorbijgaan aan de mogelijke infectierisico's en andere (chemische)

gevaren.

Het ontwikkelen van een visie en een beleidsplan voor het gebruik van flexibele scopen

kan een bijdrage leveren aan het verantwoord en doelmatig toepassen van flexibele

scopen. De ‘productie’ kan dan afgestemd worden op de faciliteiten voor reiniging en

desinfectie.

Bij het inspectieonderzoek bleek dat weinig ziekenhuizen een beleidsplan hadden voor

dit onderdeel, het ‘beleid’ werd meestal werkende weg gemaakt. Als de productie

toeneemt, wordt gesignaleerd dat de desinfecteercapaciteit te krap wordt. Een

dergelijke werkwijze werkt in de hand dat er, om de productie te halen, concessies

worden gedaan aan de procedure voor reiniging en desinfectie.
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KwaliteitssysteemKwaliteitssysteemKwaliteitssysteemKwaliteitssysteem

De ontwikkeling van kwaliteitssystemen binnen de gezondheidszorg levert een belang-

rijke bijdrage aan de verantwoorde en doelmatige zorg. De inhoudelijke normen voor een

lokaal kwaliteitsdeelsysteem voor het toepassen, reinigen en desinfecteren van flexibele

scopen zijn beschikbaar. Door de WIP is een specifieke richtlijn ontwikkeld. Door de

Normcommissie zijn eisen voor desinfectoren opgesteld. Deze standaarden blijken ruim

bekend bij de professionals.

Om tot een operationeel kwaliteitssysteem te komen, is het van belang dat daarvoor

binnen een instelling een structuur bestaat waarin de procedures en de verantwoorde-

lijkheden zijn vastgelegd. Vervolgens zullen protocollen moeten worden opgesteld,

dienen deze te worden geïmplementeerd en vervolgens te worden nageleefd. Een en

ander wordt gecompleteerd door periodieke evaluatie, gevolgd door mogelijke

aanpassingen van de protocollen.

Een operationeel kwaliteitssysteem werd bij de inspectiebezoeken slechts een enkele

maal aangetroffen. De ontwikkeling van het kwaliteitssysteem houdt op nadat er

protocollen zijn ontwikkeld. Formalisering van de protocollen en het vervolgtraject van

implementatie, naleving en evaluatie ontbreekt. Ook bij het inspectieonderzoek naar het

isolatiebeleid, infectiepreventiebeleid en antibioticabeleid in 1996 bleek het kwaliteits-

systeem slechts ontwikkeld te zijn tot de fase van het maken van protocollen.

Het ontbreken van een kwaliteitssysteem heeft het risico in zich dat bepaalde

procedures vervlakken en dat vergissingen of storingen niet tijdig worden opgemerkt.

De bij de inspectie gemelde calamiteiten (zie inleiding) zouden bij een operationeel

kwaliteitssysteem eerder zijn ontdekt of zouden wellicht niet zijn opgetreden.

Vraag 1 uit het doel van het onderzoek (zie 1.2) “Is er een functionerend

kwaliteitssysteem binnen de instelling waarin reiniging en desinfectie van flexibele

scopen is opgenomen?” moet dus worden beantwoord met “in het merendeel van de

ziekenhuizen is dit niet functioneel”.

Vraag 2 “Worden de professionele standaarden ten aanzien van reiniging en desinfectie

die opgesteld zijn door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) gebruikt binnen de

instelling?” kan duidelijk met “ja” worden beantwoord.

Vraag 4 luidt “Zijn er adequate procedures voor de uitvoering van de reiniging en de

desinfectie van flexibele scopen?” Antwoord: er zijn wel protocollen beschikbaar, maar

het vervolgtraject van implementeren, naleven en evalueren ontbreekt. Er zijn dus over

het algemeen geen goede procedures beschikbaar.
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Reinigings- en Reinigings- en Reinigings- en Reinigings- en desinfectiemethodendesinfectiemethodendesinfectiemethodendesinfectiemethoden

Bij de introductie van flexibele scopen was uitsluitend handmatige reiniging en

desinfectie mogelijk. Vervolgens kwam er apparatuur in de handel waarmee de scoop,

behoudens het bedieningshuis, gedesinfecteerd kon worden. Het bedieningshuis kon

niet ondergedompeld worden in de vloeistof. Nu kunnen de scopen in zijn geheel

worden ondergedompeld en zijn er meerdere fabrikanten die specifieke apparatuur op de

markt brengen. Deze scopendesinfectoren beogen de flexibele scopen hoogwaardig te

desinfecteren, zowel aan de buitenzijde als in alle kanalen.

Nagenoeg alle ziekenhuizen beschikken over dergelijke desinfectoren. Echter niet alle

scopen worden machinaal gereinigd en gedesinfecteerd. Dit blijkt zowel uit de enquête

als uit de interviews en rondleidingen in de ziekenhuizen. Op de afdelingen waar veel

scopieën plaatsvinden, functieafdeling of centrale scopieafdeling, is meestal voldoende

capaciteit aanwezig voor de machinale methode. Bij grote drukte wordt er incidenteel

op die afdelingen handmatig gereinigd en gedesinfecteerd. De medewerkers zijn daar

over het algemeen specifiek geschoold voor het toepassen, reinigen en desinfecteren

van scopen.

Het gebruik van flexibele scopen wordt bij steeds meer specialismen geïntroduceerd,

zoals urologie, KNO, anesthesie. Op deze afdelingen, waar flexibele scopen minder

frequent worden gebruikt, worden de scopen veelal handmatig gereinigd en

gedesinfecteerd door medewerkers die hiermee weinig kennis en ervaring hebben.

Als er binnen de ziekenhuizen voldoende capaciteit is om alle flexibele scopen

machinaal te desinfecteren, wordt daar soms om logistieke redenen van afgezien. De

desinfectoren staan dan op te grote afstand van de gebruikers. Bij uitbreiding van het

aantal scopieën wordt veelal voorbijgegaan aan de desinfectiecapaciteit.

De WIP geeft in haar richtlijn aan dat de handmatige methode moet worden ontraden,

omdat het geen reproduceerbaar proces is.

Het antwoord op vraag 3 “Zijn er voldoende middelen om volgens de professionele

standaarden van de WIP te kunnen werken?” luidt: “Uit het feit dat in veel ziekenhuizen

op bepaalde afdelingen nog incidenteel of structureel handmatig moet worden gereinigd

en gedesinfecteerd, blijkt dat er niet voldoende middelen beschikbaar zijn om volgens de

professionele standaarden te werken of wordt daar om logistieke redenen voor de

handmatige methode gekozen.”

DesinfectorenDesinfectorenDesinfectorenDesinfectoren
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Aan desinfectie van scopen zullen zeer hoge eisen gesteld moeten worden. Gelet op de

uitgangspunten van de WIP, “steriliteit is vereist voor: medische hulpmiddelen die in

direct contact komen met steriele weefsels of de bloedbaan of waar bloed doorheen

stroomt”, zou zeker voor bepaalde scopen bijvoorbeeld ERCP-scoop, steriliteit vereist

zijn. Helaas is het niet mogelijk flexibele scopen te autoclaveren. Ook zijn tot op heden

geen andere sterilisatiemethoden toepasbaar, die bewezen veilig en bruikbaar zijn in

ziekenhuizen. Daarom worden de scopen hoogwaardig gedesinfecteerd. Het is van

groot belang dat dit proces van desinfectie effectief en reproduceerbaar is. Naar

analogie van de procesbewaking bij stoomsterilisatie zal ook het desinfectieproces

bewaakt moeten worden. De komende Europese Norm zal daar waarschijnlijk meer

duidelijkheid over verschaffen. De huidige standaarden geven hiervoor ook al

aanwijzingen.

Eén van de manieren van procesbeheersing is de HACCP-methode, Hazard Analysis of

Critical Control Points. De HACCP is het verplichte beheersingssysteem in de voedings-

middelensector. Voor de beheersing van de waterkwaliteit (legionellapreventie) zal ook

voor HACCP gekozen worden. Deze methode lijkt ook toepasbaar bij de reiniging en

desinfectie van scopen. Immers, volgens deze methode worden de kritische punten in

kaart gebracht en via metingen tijdens het proces beheerst. Vooraf dienen de grens-

waarden van de meetpunten tijdens het proces te worden vastgesteld. De HACCP

verlangt dat de resultaten van de metingen tijdens het proces worden vastgelegd. Bij

scopendesinfectie zal er een koppeling moeten zijn tussen desinfector, scoop en

patiënt. Dit biedt de mogelijkheid achteraf te analyseren of, indien daar aanleiding voor

is, patiënten te informeren. Bij de beschikbare apparatuur is dat op een of meerdere

onderdelen mogelijk, maar zelden op alle kritische punten. Voor de gebruikers was het

ook niet altijd duidelijk welke procesparameters er waren en wat de betekenis ervan

was.

Een deel van de desinfectoren beschikte over meerdere programma’s voor reiniging en

desinfectie zonder dat duidelijk was voor welke indicaties welk programma kon worden

gebruikt. De keuze zal dan door de tijdsdruk kunnen worden bepaald.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld stoomsterilisatie is er voor desinfectoren nog geen

validatiesysteem voorhanden. Er zijn naast de specificatie van de fabrikant geen grens-

waarden bepaald waartussen de gemeten waarden moeten liggen.

In geen van de bezochte ziekenhuizen zijn duidelijke eisen geformuleerd voor de

meetwaarden op de desinfectieapparatuur. Het reinigings- en desinfectieproces wordt

gestuurd en bewaakt via metingen tijdens het proces. De grenswaarden voor deze

metingen zijn nog zelden aangegeven door gebruikers en fabrikanten. Bovendien wordt

door de gebruikers niet nagegaan of de waarden die de meters in de desinfector
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aangeven, juist zijn. De gebruikers gaan er vanuit dat bij preventief onderhoud door de

leverancier wordt nagegaan of de metingen adequaat zijn. Dit bleek echter niet

controleerbaar en verifieerbaar te zijn. Ook hierin zal naar verwachting de Europese

Norm, die thans in ontwerp beschikbaar is, meer duidelijkheid geven.

Het is van belang dat voor het verhelpen van storingen een duidelijke procedure is

vastgelegd. Er zijn zaken die door de gebruikers kunnen worden verholpen, maar ook

storingen waarbij de instrumentele dienst of de leverancier moet worden ingeschakeld.

Na het verhelpen van storingen dient te worden nagegaan of de desinfector weer naar

behoren functioneert. Alle acties zullen moeten worden vastgelegd. Een dergelijke

procedure voor het verhelpen van storingen is zelden aangetroffen. Er waren ook zelden

voorwaarden vastgelegd waaraan de desinfector moest voldoen voordat deze weer in

gebruik mocht worden genomen. Voor de gebruikers van de desinfector is het

voldoende als het apparaat geen storingssignalen meer geeft. Zij zien het apparaat

veelal als een ‘black box’ waarbij volledig wordt vertrouwd op de leverancier en soms

op de instrumentele dienst, terwijl niet getwijfeld wordt aan de effectiviteit van het

desinfectieproces.

Wie waarvoor wordt ingeschakeld, bleek tijdens de bezoeken meestal afhankelijk te zijn

van de aard van de storing. Een storing wordt meestal als verholpen beschouwd als de

alarmsignalen uitgaan. Maar zelden wordt nagegaan of na het verhelpen van de storing

de machine weer werkt volgens de specificaties van de fabrikant.

Eén van de bij de inspectie gemelde calamiteiten betreft de resistentie van M. chelonei

voor een veel gebruikt desinfectans voor scopen. Desinfectie bij een verhoogde

temperatuur levert een beter resultaat op.

De vorming van biofilm aan de binnenkant van slangen kan micro-organismen

beschermen, zodat effectieve desinfectie niet mogelijk is. Reiniging van de slangen

waarbij het biofilm wordt verwijderd, komt een effectieve desinfectie ten goede.

Een aanzienlijk deel van de ziekenhuizen had deze kritische punten niet in kaart gebracht

en hiervoor waren ook geen beheersmaatregelen beschikbaar.

DesinfectansDesinfectansDesinfectansDesinfectans

De toegepaste desinfectantia bleken in alle gevallen te zijn toegelaten op grond van de

Bestrijdingsmiddelenwet of het Besluit medische hulpmiddelen.

De beschikbare desinfectiemiddelen moesten soms voor gebruik verdund worden tot de

gebruiksconcentratie; dit werd veelal door de ziekenhuisapotheek gedaan. Bij deze

verdunningen ontbrak nogal eens een juiste etikettering.
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Verder viel op dat bij hergebruik van desinfectantia het middel periodiek gewisseld

werd, onafhankelijk van het aantal procedures dat het was gebruikt. Dit in tegenstelling

tot wat in de richtlijn van de WIP wordt aangegeven. Bij hergebruik wordt het middel

namelijk bij elke procedure iets verder verdund met de spoelvloeistof. Na een bepaald

aantal procedures bevat het desinfectiemiddel dan niet meer de juiste concentratie

actieve bestanddelen.

De afgelopen periode zijn bij de inspectie enkele incidenten gemeld waarbij in plaats van

desinfectans reinigingsmiddel werd aangesloten, waardoor desinfectie van de scopen

achterwege bleef. Bij de bezoeken viel op dat de containers met reinigings- en

desinfectiemiddel soms veel gelijkenis vertoonden, wat extra alertheid bij het aansluiten

van de containers nodig maakt. Dergelijke calamiteiten lijken eenvoudig te voorkomen

door de jerrycans desinfectans en detergens te voorzien van vulopeningen met

verschillende diameters.

Scopen en overige medische hulpmiddelenScopen en overige medische hulpmiddelenScopen en overige medische hulpmiddelenScopen en overige medische hulpmiddelen

Bij gesteriliseerde medische hulpmiddelen is op de verpakking duidelijk zichtbaar dat de

producten gesteriliseerd zijn en tot wanneer deze gebruikt mogen worden. Tijdens de

bezoeken op de afdelingen is bij de scopen een dergelijke herkenbaarheid over

desinfectie en houdbaarheid zelden aangetroffen. Voor scopen die gedroogd zijn, is

geen uiterste gebruikstermijn beschreven, voor niet-gedroogde scopen wel.

Bij de aanschaf van nieuwe scopen is het van belang dat de scoop in de beschikbare

desinfector adequaat kan worden behandeld; evenzo zal bij de aanschaf van een

desinfector bezien moeten worden of de beschikbare scopen daarin adequaat kunnen

worden behandeld; hieraan werd zelden aandacht besteed.

Ook voor losse (nieuwe) onderdelen of hulpmiddelen van de scoop zal vooraf moeten

worden vastgesteld of deze hulpmiddelen hersteriliseerbaar moeten zijn of dat met

desinfectie kan worden volstaan. Soms zaten nieuwe hulpmiddelen of accessoires in de

jaszak van de behandelend arts en vielen dus buiten de procedures voor reiniging en

desinfectie of sterilisatie.

Uit de enquête is af te leiden dat er ziekenhuizen zijn die geen overzicht hebben van alle

flexibele scopen die er beschikbaar zijn. Dit beeld wordt ingegeven omdat niet alle

ziekenhuizen aangaven over bronchoscopen te beschikken, terwijl de inspectie

veronderstelt dat deze zeker in alle algemene en academische ziekenhuizen worden

toegepast.

Met de thans beschikbare middelen zal een optimale situatie moeten worden

nagestreefd, zoals wettelijk noodzakelijk is op grond van de Kwaliteitswet zorg-

instellingen. Naar het oordeel van de inspectie is zo’n optimale situatie te bereiken door
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een procedure na te streven, vergelijkbaar met die in het kader van het Besluit

gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen. Daarbij kan, naar analogie van

de terzakekundige gesteriliseerde medische hulpmiddelen, een deskundige op het gebied

van scopen een oplossing bieden. Een dergelijke functionaris zal dan verantwoordelijk

kunnen zijn voor het beleid, kwaliteits(deel)systeem en procesbewaking voor endo-

scopen.

Bouwkundige voorzieningenBouwkundige voorzieningenBouwkundige voorzieningenBouwkundige voorzieningen

Bij de bezoeken aan de behandelkamers en ruimten waar de scopen werden gereinigd

en gedesinfecteerd, werd duidelijk dat flexibele scopen steeds vaker werden toegepast.

In een deel van de ziekenhuizen was de ruimte daardoor krap bemeten, maar was er

naar vermogen een optimale oplossing gezocht voor een adequate routing in het kader

van hygiëne en infectiepreventie. Enkele ziekenhuizen hadden recent bouwkundige

aanpassingen aangebracht of stonden op het punt deze te realiseren. Toch vindt op

sommige afdelingen, waaronder ook funtieafdelingen, de behandeling van patiënten,

reiniging en desinfectie in één ruimte plaats. Het is dan moeilijk om een goede logistiek

te hanteren op basis van ‘good manufacturing practice’ (GMP).

Met name op afdelingen waar flexibele scopen later zijn geïntroduceerd, zoals bij KNO-

afdelingen en urologie, lieten de bouwkundige voorzieningen te wensen over.

Vraag 6 “Op welke manier waarborgen de instellingen dat de flexibele scopen en

desinfectie-apparatuur aan de vereiste specificaties voldoen?” is voor de bezochte

ziekenhuizen als volgt te beantwoorden. Op grond van het bovenstaande en het feit dat

de validatie van scopenreinigers in nagenoeg geen van de ziekenhuizen plaatsvindt komt

de inspectie tot de conclusie dat van waarborging van de effectiviteit van het proces

niet gesproken kan worden.

Traceerbaarheid in geval van calamiteitenTraceerbaarheid in geval van calamiteitenTraceerbaarheid in geval van calamiteitenTraceerbaarheid in geval van calamiteiten

In de aanleiding voor het onderzoek (zie pagina 9) is bij calamiteit 3 het nut van de

traceerbaarheid duidelijk. Het gaat daarbij om klachten die patiënten hebben gemeld.

Het kan ook voorkomen dat achteraf blijkt dat patiënten een risico hebben gelopen

tijdens de scopie, die niet direct door de patiënt wordt opgemerkt. Informatie aan de

patiënten en mogelijk verder onderzoek kan dan geïndiceerd zijn. Met dergelijke situaties

is nog maar amper rekening gehouden.

Handmatig zou de traceerbaarheid via de patiëntenstatus geregeld kunnen worden. De

laatste generatie desinfectoren biedt hiervoor oplossingen via de software van de
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desinfector. Zelfs in ziekenhuizen waar deze softwarematige mogelijkheid beschikbaar

was, werd deze zelden benut.

Vraag 5 uit het doel van het onderzoek (zie 1.2) “Hoe is de traceerbaarheid van

gescopieerde patiënten gewaarborgd in geval van calamiteiten?” kan als volgt worden

beantwoord. “Patiënten die mogelijk een risico hebben gelopen tijdens een scopie zijn

zelden traceerbaar.”



53

5555 ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen

Het belang van infectiepreventie bij het toepassen van flexibele scopen wordt in het

algemeen onderschreven door de professionals zoals clinici en infectiepreventie-

deskundigen. Het komt echter niet altijd in de praktijk tot uiting.

Bij ontwikkeling en technische verfijning van flexibele scopen heeft de microbiële

veiligheid meer aandacht gekregen dan in de beginfase van het gebruik van de scopen.

De ontwikkeling van desinfectoren heeft geleid tot een sterke verbetering van de

kwaliteit van reiniging en desinfectie van scopen.

De richtlijnen van de WIP voor toepassing, reiniging en desinfectie van flexibele scopen

zijn goed bekend.

De richtlijnen van de Normcommissie Steriliseren en steriliteit zijn minder goed bekend.

De flexibele scopen worden bij steeds meer specialismen toegepast. Echter, de

machinale reiniging en desinfectie wordt niet tegelijkertijd geïntroduceerd met de

flexibele scopen.

KwaliteitKwaliteitKwaliteitKwaliteit

Er is zelden een beleid geformuleerd voor toepassing, reiniging en desinfectie van

flexibele scopen. De productie (aantal uitgevoerde scopieën) is niet goed afgestemd op

de benodigde additionele apparatuur, bouwkundige voorzieningen en personeel. Dit

geldt in het bijzonder op die afdelingen waar nieuwe toepassingen van flexibele scopen

worden geïntroduceerd of op afdelingen waar scopen incidenteel worden gebruikt.

Het ontbreekt in de bezochte ziekenhuizen aan een operationeel kwaliteitssysteem, te

weten het ontwikkelen van protocollen en het implementeren, naleven en evalueren

ervan.

De verantwoordelijkheden voor het opzetten van een kwaliteitssysteem en de onder-

scheiden onderdelen ervan zijn zelden vastgelegd.
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Ten opzichte van het inspectieonderzoek in 1996 naar het isolatiebeleid, infectie-

preventiebeleid en antibioticabeleid, is er op dit terrein nauwelijks verbetering

geconstateerd.

DesinfectiemethodenDesinfectiemethodenDesinfectiemethodenDesinfectiemethoden

Nagenoeg alle ziekenhuizen die over flexibele scopen beschikken, kunnen deze

machinaal reinigen en desinfecteren; echter niet voor alle flexibele scopen wordt de

machinale procedure toegepast. Dit ondanks de richtlijnen van de WIP, die de

handmatige methode obsoleet noemt.

DesinfectorenDesinfectorenDesinfectorenDesinfectoren

De procesbewaking bij desinfectoren voor flexibele scopen verschilt per type

desinfector en spoort lang niet altijd met de richtlijn van de WIP en de Normcommissie.

Veel desinfectoren beschikten over meerdere programma’s voor reiniging en desinfectie,

zonder dat de effectiviteit en/of de indicatie van de programma’s waren beschreven.

De spoelfase tussen reiniging en desinfectie kon volgens de fabrikant bij bepaalde types

desinfectoren achterwege blijven. Bij de gebruikers was niet bekend of er zonder deze

spoelfase interactie tussen reinigingsmiddel en desinfectans zou kunnen optreden.

Desinfectoren worden niet gevalideerd.

Preventief onderhoud aan de machines gebeurt over het algemeen systematisch; er is

niet altijd een procedure voor het verhelpen van storingen. Een vrijgifteprocedure voor

de desinfector na preventief onderhoud en storingen ontbreekt nagenoeg altijd.

In de bezochte ziekenhuizen worden altijd toegelaten desinfectantia gebruikt. Indien het

gebruiksklaar maken van de middelen elders gebeurt, ontbreekt soms de juiste

etikettering.

Verwisseling van desinfectans en detergens is mogelijk door de grote gelijkenis van de

jerrycans en de aansluitopeningen.

Flexibele scopenFlexibele scopenFlexibele scopenFlexibele scopen

Het was zelden herkenbaar wanneer de scoop weer gebruiksklaar was. Door de WIP

wordt een uiterste gebruikstijd gesteld indien scopen na desinfectie niet gedroogd

worden. Hiervoor is geen adequaat systeem aangetroffen.
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Bij (achteraf) gebleken onvolkomenheden bij de reiniging en desinfectie van scopen is

zelden na te gaan welke patiënten mogelijk een risico hebben gelopen.

Bij aanschaf van een nieuwe type scoop wordt zelden nagegaan of deze in de

beschikbare desinfectoren kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd. Evenmin wordt

nagegaan of nieuw aan te schaffen desinfectoren geschikt zijn voor de beschikbare

scopen.

Bouwkundige voorzieningenBouwkundige voorzieningenBouwkundige voorzieningenBouwkundige voorzieningen

De bouwkundige voorzieningen in een deel van de ziekenhuizen waren, in het kader van

infectiepreventie, zodanig dat er geen adequate routing mogelijk was.

Starre scopen*Starre scopen*Starre scopen*Starre scopen*

In enkele bezochte ziekenhuizen werden starre scopen alleen gedesinfecteerd en niet

gesteriliseerd. Dit terwijl er al heel lang steriliseerbare starre scopen beschikbaar zijn.

Opslag van scopenOpslag van scopenOpslag van scopenOpslag van scopen

De gereinigde en gedesinfecteerde scopen worden niet altijd opgeslagen onder adequate

omstandigheden.



56

6666 AanbevelingenAanbevelingenAanbevelingenAanbevelingen

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen

Bij de verdere ontwikkeling van flexibele scopen, de bijbehorende hulpmiddelen en

desinfectoren door fabrikanten dient de ontwikkeling van de desinfectie- en

sterilisatiemogelijkheden een hoge prioriteit te hebben.

De landelijke richtlijnen voor toepassing, reiniging en desinfectie van flexibele scopen

dienen de leidraad te zijn binnen de afdelingen van ziekenhuizen waar flexibele scopen

worden toegepast.

Ziekenhuizen wordt aanbevolen om naar analogie van de terzakekundige gesteriliseerde

medische hulpmiddelen, een terzakekundige voor flexibele scopen aan te stellen.

KwaliteitKwaliteitKwaliteitKwaliteit

Ieder ziekenhuis dient een beleid met jaarplannen te ontwikkelen ten aanzien van het

toepassen, reinigen en desinfecteren van flexibele scopen, teneinde de productie

adequaat af te stemmen op de benodigde aantallen scopen en desinfectoren, op de

bouwkundige voorzieningen en op de formatie van het personeel.

Er dient in elk ziekenhuis een operationeel kwaliteits(deel)systeem te worden

ontwikkeld. Hierbij dienen verantwoordelijkheden te worden vastgelegd.

DesinfectiemethodenDesinfectiemethodenDesinfectiemethodenDesinfectiemethoden

In ziekenhuizen dient de handmatige methode van reiniging en desinfectie niet meer te

worden toegepast.

DesinfectorenDesinfectorenDesinfectorenDesinfectoren

Er dienen in de ziekenhuizen desinfectoren beschikbaar te zijn / te komen die technisch

voldoen aan de specificatie van richtlijn R 8152 van de Normcommissie en de Europese

Ontwerpnorm.

De procesbewaking bij desinfectoren voor flexibele scopen dient per type desinfector te

worden ontwikkeld door gebruikers en fabrikanten op basis van de richtlijnen van de
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WIP en de Europese ontwerprichtlijnen. Dit zal moeten leiden tot een adequate

procesbeheersing, bijvoorbeeld op basis van de HACCP.

Indien meerdere programma’s voor reiniging en desinfectie per desinfector beschikbaar

zijn, zal de effectiviteit per programma moeten worden aangetoond.

Indien de spoelfase tussen reiniging en desinfectie achterwege blijft, zal vooraf aantoon-

baar moeten zijn dat er geen interactie tussen reinigingsmiddel en desinfectans bestaat,

die ten nadele is van de effectiviteit van het desinfectans.

Per type desinfector dient de validatie te worden beschreven. Voorts dient te worden

vastgelegd wanneer validatie noodzakelijk en toetsbaar is, een en ander naar analogie

van de normering bij de autoclaven.

De realisatie van voorgaande vier punten is primair de verantwoordelijkheid van de

gebruikers en fabrikanten van scopen en desinfectoren. Het is aan te bevelen hierbij

deskundigen te raadplegen

Er dient in het ziekenhuis een vrijgifteprocedure te zijn na installatie van desinfectoren,

preventief onderhoud en het verhelpen van storingen.

De etikettering van desinfectiemiddelen moet altijd aan de eisen van de Bestrijdings-

middelenwet voldoen, ook al worden desinfectiemiddelen in het ziekenhuis gebruiks-

klaar gemaakt.

Per desinfector dient er in het ziekenhuis een logboek aanwezig te zijn, waarin alle

gegevens over preventief onderhoud, storing, resultaten van procesparameters, validatie

en vrijgifte worden beschreven en geparafeerd.

Bij de aanschaf van desinfectoren dient te worden nagegaan of deze geschikt zijn voor

de beschikbare scopen. Het ziekenhuis dient daartoe een programma van eisen op te

stellen voor de potentiële leveranciers.

Flexibele scopenFlexibele scopenFlexibele scopenFlexibele scopen

Het dient herkenbaar te zijn wanneer de scoop gebruiksklaar is. Indien een uiterste

gebruikstermijn gesteld moet worden (omdat de scopen bijvoorbeeld niet worden

gedroogd) dient daarvoor een adequaat systeem te zijn.
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Het is aan te bevelen per ziekenhuis een systeem te hanteren, waaruit herleidbaar is

welke scoop bij welke patiënt is toegepast en door wie en in welke desinfector de

scoop is gereinigd en gedesinfecteerd. Hierdoor is het mogelijk patiënten achteraf te

informeren indien daartoe aanleiding is.

Bij aanschaf van een nieuw type scoop dient te worden nagegaan of deze in de

beschikbare desinfector kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd. Het ziekenhuis

dient daartoe een programma van eisen op te stellen voor de potentiële leveranciers.

Bouwkundige voorzieningenBouwkundige voorzieningenBouwkundige voorzieningenBouwkundige voorzieningen

De bouwkundige voorzieningen mogen adequate uitvoering van het reinigings- en

desinfectieproces niet blokkeren. De inspectie beveelt de ziekenhuizen aan om bij

invulling hiervan de uitgangspunten van de GMP te betrekken.

Starre scopenStarre scopenStarre scopenStarre scopen

Starre scopen dienen stoomsteriliseerbaar te zijn en dienen dus gesteriliseerd te worden.
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Lijst van afkortingenLijst van afkortingenLijst van afkortingenLijst van afkortingen

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

WIP Werkgroep Infectie Preventie

LGM Laboratorium voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen

NNI Nederlands Normalisatie Instituut

NZi Nederlands Ziekenhuisinstituut

M. chelonei Mycobacterie chelonei

KNO Keel, neus en oren

OK Operatie Kamer

CSA Centrale Sterilisatie Afdeling

ERCP-scoop Endoscopisch retograde cholangio-pancreatografie-scoop

HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points

GMP Good Manufacturing Practice
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Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1

Samenstelling van de werkgroepSamenstelling van de werkgroepSamenstelling van de werkgroepSamenstelling van de werkgroep

- mw. M.A.J. Bilkert-Mooiman, inspecteur in algemene dienst voor infectiepreventie
(voorzitter)

 
- mw. K. Bonnema, senior vakgericht medewerker (secretaris)
 
- Drs. J.M.M. Hansen, wnd. hoofdinspecteur voor de farmacie en medische

technologie
 
- Ir. L.W. Meinders, inspecteur voor de medische technologie
 
- Mw. M. Oudshoorn, secretariële ondersteuning
 
- A.C.P de Bruijn, senior onderzoeksmedewerker bij het LGM van het RIVM
 
- Ir A.W. van Drongelen, wetenschappelijk medewerker bij het LGM van het RIVM
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Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2

Circulaires Inspectie voor de Gezondheidszorg ten aanzien van reiniging enCirculaires Inspectie voor de Gezondheidszorg ten aanzien van reiniging enCirculaires Inspectie voor de Gezondheidszorg ten aanzien van reiniging enCirculaires Inspectie voor de Gezondheidszorg ten aanzien van reiniging en
desinfectie van scopen.desinfectie van scopen.desinfectie van scopen.desinfectie van scopen.
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