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Galweg en Pancreas Anatomie



ERCP
Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie



ERCP

� ERCP van ductus pancreaticus



ERCP-scoop

� “dwarskijker”



ERCP-scoop

� Lift



Galwegen en cholestase – Therapie 
steen verwijderen

� ERCP met sfincterotomie



Galwegen en cholestase - Diagnostiek

� Chlolangiocarcinoom

– ERCP



Galwegen en cholestase - Diagnostiek



Galwegen en cholestase - Therapie



Indicaties voor ERCP

� Acuut:

– Cholangitis (Ontsteking van de galwegen)

– Biliaire pancreatitis (Alvleesklierontsteking 
veroorzaak door galstenen)

– Symptomatische choledocholithiasis (Galstenen 
in galwegen)

� Minder acuut

– Icterus door obstructie galwegen 

•Stenen

•Tumor van pancreas

•Tumor van galwegen

– Verdenking op afwijkingen galwegen en 
alvleesklierwegen



Cholangitis

� Ontsteking van de galwegen

� Trias van Charcot

– Koorts en/of koude rillingen

– Buikpijn (rechts boven in de buik)

– Icterus

� Bacteriële infectie bij obstructie van de galwegen

– Meestal opstijgend vanuit duodenum

– Hematogeen via vena porta is zeldzaam

� Oorzaak van obstructie van de galwegen

– Choledochusstenen (28-70%)

– Benigne stenose (5-28%)

– Maligne stenose (10-57%)



Bacteriën in de galwegen

� Barriere tegen bacteriën 

– Sphincter van Oddi (mechanische obstructie)

– Continue stroom van gal

– Bacteriostatische activiteit van galzouten

– IgA

– Slijmproductie door galwegen



Galwegobstructie

� Verhoogde druk in galwegen

– Toegenomen permeabiliteit van de kleine 
galwegen

•Translocatie van portale circulatie in galwegen

– Migratie van bacteriën vanuit gal in bloedcirculatie

•Meer risico op sepsis

– Negatief effect op

•Continue stroom van gal

• IgA productie

•Kupffer cellen (in de lever)



Groter risico op bacteriële colonisatie

� Vreemd lichaam in de galwegen

– Stent

– Stenen

•70 % van patiënten heeft bacteriën in de gal

•80 % van de stenen bevat bacteriën 



Soorten bacteriën

� Gram negatieven

– E. coli 25-50%

– Klebsiella 15-20%

– Enterobacter 5-10%

� Gram-positieven

– Enterococcus 10-20%

� Anaeroben

– Bacteroides

– Clostridium,



Cholangitis

� Bloedkweek wordt afgenomen bij verdenking 
cholangitis

� Onbehandeld � Mortaliteit 50%

� Antibiotica en vroeg ERCP (<24 uur) � Mortaliteit 
9%



Alvleesklierontsteking door galstenen
(Billiaire pancreatitis)

� Complicaties en mortaliteit 48 %

� Vroege ERCP (binnen 24 uur)

– verlaagt deze complicaties en mortaliteit tot 30 %



Risico’s van ERCP

� Bloeding 

� Perforatie

� Pancreatitis

� Infectie

– Door bacteriën vanuit maag/darm

– Door bacteriën vanuit de ERCP scoop

� Totaal 6.9 % complicaties

– Mild tot matig 5,2 %

– Ernstig  1.7 %

� Mortaliteit 0.33%



ERCP complicaties – Infectieus

� Cholangitis

� Lever abces

� Acute cholecystitis

� Geïnfecteerde pancreas pseudocyste

� Infectie na perforatie

� Endocarditis/endovasculitis



Peri-procedurele bacteriemie

� Diagnostische procedures 15%

� Therapeutische procedures 27%

� Meestal bacteriën uit mond-keel gebied

– Tandenpoetsen, gastroscopie

� Zelden klinische sepsis

– Geen klinische consequenties

� Geen Antibiotica profylaxe nodig



Opstijgende cholangitis

� Incomplete drainage van een geïnfecteerd en 
geobstrueerd galwegsysteem

– Maligne hilaire obstructie

– Primaire Scleroserende Cholangitis

– Occlusie van stents

� Incidentie 1,4% (0,2% ernstig)

� Mortaliteit 0,1%



Preventie van post-ERCP infectieuze 
complicaties

� Goede reiniging en desinfectie van endoscopen

� Radiologisch contrast moet steriel zijn

� Volume van geïnjiceerde contrast zo klein mogelijk

� Decompressie van obstructie moet worden 
verkregen

� Zo nodig tijdelijk stent of naso-biliaire drain 
plaatsen

� Radiologische drainage zo nodig (PTC)

� Follow-up van patiënten met stents



Antibiotica profylaxe?

� Voor geselecteerde patiënten

– Galwegobstructie met risico op incomplete 
drainage

•PSC

•Maligne hilaire obstructie

– Incomplete drainage na ERCP

– Galwegcomplicaties na levertransplantatie

– Immuun gecompromitteerde patiënten



Complicatie registratie NvMDL



Complicaties ERCP Rijnstate

ERCP 2014 Totaal Ernstig Matig Mild
-Bloeding 1.13% 0% 0.56% 0.56%
-Perforatie 0.85% 0.28% 0.56% 0%
-Infectie 1.13% 0% 0.56% 0.56%
-Pancreatitis 1.97% 0.56% 1.13% 0.28%
-Overig 0.28% 0% 0% 0.28%

ERCP 2013

-Bloeding 1.12% 0% 0.84% 0.28%

-Perforatie 0.84% 0.28% 0.56% 0%
-Infectie 0% 0% 0% 0%
-Pancreatitis 1.96% 0.28% 1.12% 0.56%
-Overig 0.84% 0% 0% 0.84%



ERCP in Nederland 2014

ERCP Academisch MDL>2 Totaal MDL Totaal

-Infectie
-Totaal 0.59% 0.41% 0.45% 0.45%
-Ernstig 0.23% 0.08% 0.12% 0.12%
-Matig 0.23% 0.22% 0.22% 0.22%
-Mild 0.13% 0.11% 0.11% 0.11%



Infecties bij ERCP

� Incomplete registratie

� 30-50 % van ERCP wordt uitgevoerd vanwege 
infectie

� Niet iedere infectie wordt opgemerkt

– Patiënten krijgen al antibiotica

� Clusters van infecties

– Multiresistente bacteriën

� Informatie aan patiënt

– Aangepaste informatiefolder



Toekomst

� Reduceren van iatrogene infecties

– Andere desinfectie / sterilisatie

•Stoom sterilisatie voor GE endoscopen

•Nieuwe laag temperatuur sterilisaties

– Hydrogen peroxide gas plasma

– Vaporized hydrogen peroxide

– Ethyleen oxide

– Disposable steriele GE endoscopen

– Verbetering van ontwerp van GE endoscopen 
(lift)

– Nieuwe niet-endoscopische technieken voor 
diagnostiek en behandeling (lastig voor ERCP)


