
  

 

SAP 15206 

ERCP 

Informatiebrochure voor de opgenomen patiënt 

 

Geachte mevrouw 

Geachte heer  

 
In deze brochure vindt u meer informatie over de voorbereiding en het verloop van een 
ERCP. 

 

ERCP is de afkorting van endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie. 

 

Een ERCP is een onderzoek van de galwegen en de pancreaskanalen. Via de mond 
wordt een endoscoop (een flexibele slang voorzien van een kleine camera) door de 
maag tot aan de uitmonding van het gal- en pancreaskanaal in de dunne darm  
gebracht. Vervolgens wordt in de afvoerkanalen contraststof ingespoten en hier  
worden radiografische opnames van gemaakt. Indien er duidelijke afwijkingen te zien, 
zijn kan er eventueel al tijdens het onderzoek een behandeling verricht worden. 
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De voorbereiding 

 U krijgt nog een licht ontbijt aangezien het onderzoek in de namiddag doorgaat. 
Daarna blijft u nuchter. U mag zes uur vóór het onderzoek geen vast voedsel meer 
nemen. Een beperkte inname van heldere vloeistoffen zoals water en thee mag tot 
twee uur vóór het onderzoek. 

 Er zal door de verpleegkundige van de verpleegafdeling een infuus geplaatst  
worden en er zal eventueel bloed afgenomen worden. 

 Ongeveer een uur vóór het onderzoek krijgt u een zetpil, dit om de kans op  
ontsteking van de pancreas te verkleinen. De zetpil is een NSAID ontstekings-
remmer), dus is het belangrijk om mee te delen of u hier allergisch voor bent. 

 De verpleegkundige zal u ook vragen om een operatiehemdje aan te doen. 

 Een eventuele gebitsprothese dient uitgenomen te worden bij vertrek naar het 
onderzoek. Gelieve te vermelden als u loszittende tanden hebt.  

 Stel uw arts volledig op de hoogte over uw medische voorgeschiedenis en uw  
medicatiegebruik. Uw medicatie zal eventueel aangepast worden in functie van het 
onderzoek. U dient enkel de medicatie in te nemen die u krijgt toegediend van de 
verpleegkundige.  

 

Wat met uw thuismedicatie? 

Stel uw arts volledig op de hoogte over uw medische voorgeschiedenis en uw  
medicatiegebruik. Uw medicatie zal eventueel aangepast worden in functie van het 
onderzoek. U dient enkel de medicatie in te nemen die u krijgt toegediend van de  
verpleegkundige.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Het onderzoek 

Het onderzoek gebeurt op de radiologieafdeling. De anesthesist dient u via het infuus 
een lichte verdoving toe bij de start van het onderzoek.  

 

Na het onderzoek   

U blijft nog even op de afdeling radiologie ofwel op de ontwakingsafdeling waar u  
wakker wordt. Hier wordt u van dichtbij opgevolgd door de verpleegkundigen. In de 
meeste gevallen zal u zich niets meer van het onderzoek herinneren. Men noemt dit 
amnesie.  

De arts komt de avond van het onderzoek langs op de kamer. U zal eventueel al iets  
mogen drinken, maar het is zeer belangrijk dat u niet eet zonder doktersadvies tot de 
volgende ochtend. U krijgt voldoende vocht toegediend via het infuus.  

Indien u pijn hebt of andere ongemakken heeft dan is het belangrijk dat u dit meldt aan 
de verpleegkundigen  

De volgende ochtend wordt er een bloedcontrole uitgevoerd. Indien de bloedresultaten 
in orde zijn en u klachtenvrij bent bent, zal u terug mogen eten en kan u na akkoord van 
de arts naar huis gaan. 

 



  

 

Wenst u verdere informatie 

U kunt bij alle verpleegkundigen op de afdeling terecht voor verdere inlichtingen.  
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