Wat is een ERCP?

Voor het onderzoek

Tijdens de ERCP

•

•

•

•

•

•

Het is een kijkonderzoek van de galwegen en
de afvoer van de alvleesklier.
Flexibel buisje (endoscoop), waardoor contrastvloeistof wordt ingespoten in de galwegen. Met röntgenstralen hebben we
dan een een beeld van de galwegen en het
pancreaskanaal.
Dit onderzoek wordt gebruikt om aandoeningen vast te stellen, maar ook om bepaalde ingrepen te doen bv. wegnemen van galstenen
in de galwegen
Het onderzoek gebeurt op radiologie en
onder algemene verdoving.

•
•

Neemt u medicijnen? Bespreek dit dan van tevoren met uw arts.
Zeg aan uw arts dat u een andere aandoening
hebt of als u zwanger bent.
Het is heel belangrijk om nuchter te zijn
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•
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Waarom een ERCP?
•

Galstenen in de grootste galweg:
- veroorzaken meestal geen klachten
- klachten treden pas op wanneer een steen

•

Bij het vermoeden van een vernauwing van
de galweg.door littekenweefsel of een tumor
met de bedoeling de galweg vrij te maken
door het plaatsten van een stent.

•

U krijgt een infuusnaald ingebracht om de
medicatie te kunnen toedienen voor de
verdoving.
Als u in slaap bent kan het onderzoek
beginnen
De verpleegkundige plaatst een bijtring
tussen uw tanden.
De arts introduceert de scoop via de mond
door de maag tot aan de twaalfvingerige
darm.
Via de scoop wordt een katheter geschoven tot aan de twaalfvingerige darm.
Deze katheter kan dan verder in de galwegen worden geschoven. Er wordt contrastvloeistof ingespoten via de katheter, om
zo via röntgenstralen de galwegen beter te
kunnen zien.
Soms moet er een sneetje aan de ingang
van de galwegengemaakt worden bevoorbeeld om gemakkelijker stenen te verwijderen of om een stent te plaatsen.
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