
   

Addendum bij WIP-richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen (2015) d.d. 29 januari 2016 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in een brief d.d. 13 november 2015 haar zorgen 

geuit over de kans op transmissie van multiresistente micro-organismen bij ERCP-scopen. In deze 

brief staat de volgende passage: 

 

Aanbeveling aan ziekenhuizen  

Goede voorreiniging van een ERCP-scoop is cruciaal om voldoende daling van het 

kiemgetal na desinfectie te bewerkstelligen. Het is aan te bevelen om de effectiviteit van de 

voorreiniging systematisch te controleren. Als methode daarvoor worden in een aantal Nederlandse 

centra ATP-testen gebruikt. De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) zal waarschijnlijk begin 2016 een 

advies uitbrengen ten aanzien van de controle van de voorreiniging van ERCP-scopen. 

 

Op verzoek van de IGZ en de hoogleraren infectiepreventie heeft de Werkgroep Infectie Preventie 

(WIP) naar de effectiviteit van ATP-testen gekeken. De WIP stelt dat er op dit moment onvoldoende 

onderbouwing is voor de validiteit en betrouwbaarheid van de ATP-test bij de controle van de 

handmatige voorreiniging van endoscopen1 omdat: 

 de ATP-uitslagen in Relative Light Units (RLU) kunnen verschillen afhankelijk van het merk, de 

wijze van afname en de hoeveelheid residu waarop wordt getest (1-3). De medewerker reiniging 

en desinfectie zou daarom getraind moeten worden in geprotocolleerde testafname om 

ongewenste variabiliteit te minimaliseren.  

 de hoogte van de uitslag komt niet goed overeen met de ernst van de bacteriële contaminatie 

(4;5), waardoor de ATP test geen goede kwantitatieve indicator is voor het risico op infectie. 

 

De WIP voegt, tegelijkertijd met het verschijnen van dit addendum, de volgende aanbevelingen toe 

aan de richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen (2015): 

- Wees extra alert  op specifieke voorschriften van de fabrikant omtrent de (handmatige voor-) 

reiniging, zeker bij complex gebouwde endoscopen. 

- Neem een (mogelijk) gecontamineerde endoscoop/endoscopendesinfector uit de roulatie 

totdat de microbiologische controles negatief zijn. 

Deze wijzigingen waren al in gang gezet voor het verschijnen van de brief van de IGZ en zijn 

inmiddels vastgesteld door de Regieraad van de WIP. 

  

Aanvullende opmerkingen: 

- de situatie met de ERCP-scopen moet worden beschouwd als een uitbraak, de richtlijn biedt in 

het hoofdstuk Calamiteiten, zeker met de vastgestelde wijzigingen, voldoende handvatten voor 

de werkwijze bij calamiteiten. 

- de richtlijn benadrukt voldoende het belang van handmatige reiniging, zeker met de 

vastgestelde wijzigingen. 

- de richtlijn geeft duidelijk aan dat  er nog geen algemeen geaccepteerde test(en) is/zijn voor het 

periodiek uitvoeren van microbiologische procescontroles en dat er weinig bekend is over de 

kosteneffectiviteit. 

                                                           
1
 A.W. Rauwers, promovendus in het Erasmus MC op het onderwerp contaminatie van ERCP-scopen, heeft 

aanvullend literatuuronderzoek uitgevoerd. 



   

 

- de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) is bezig een richtlijn te 

ontwikkelen over microbiologische controles van endoscopen. 

- de waarde van een test op controle van de handmatige voorreiniging moet niet worden 

overschat, uiteindelijk is van belang of de endoscoop aan het einde van het volledige reinigings-, 

desinfectie- en droogproces niet (meer) gecontamineerd is (mits de opslag geborgd is). 

- de fabrikant heeft een verantwoordelijkheid om een endoscoop op de markt te brengen 

waarvan het ontwerp zodanig is dat de endoscoop goed handmatig en machinaal is te reinigen 

en te desinfecteren; dit wordt onderstreept omdat er in zeker 3 recente uitbraken adequaat was 

gereinigd en gedesinfecteerd (6-8). 

- de WIP-richtlijn beschrijft de hoofdlijnen, het SFERD-handboek uitgebreide beschrijvingen en 

procedures (zie §1.4 van de WIP-richtlijn). 
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