NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAAG-DARM-LEVERARTSEN

Patiëntenvoorlichting: overdracht van infecties bij ERCP
Uw MDL-arts heeft u voorgesteld om een ERCP (Endoscopische retrograde cholangio- en
pancreaticografie, ofwel een kijkonderzoek van de galwegen en afvoergang van de alvleesklier) te
ondergaan. Uw arts heeft u hierbij op de hoogte gesteld van de risico’s en de mogelijke complicaties
van het onderzoek.
De Maag Lever Darm Stichting heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van MaagDarm-Leverartsen een uitgebreide brochure over de ERCP gemaakt, waarin het onderzoek en de
mogelijke complicaties beschreven zijn. Deze voorlichtingsbrochure is beschikbaar op de MDL-poli of
afdeling, of is in te zien via de MLDS website (zie www.mlds.nl).
De reden dat u deze aanvullende informatie krijgt is dat in de afgelopen jaren in een zeer klein aantal
gevallen zich een infectie voordoet na een ERCP. Deze infectie wordt overgedragen door de ERCPendoscoop zelf, ondanks dat deze zorgvuldig en volgens handleiding van de fabrikant gereinigd en
gedesinfecteerd is. Deze overdracht van infecties geldt niet voor onderzoeken met gastro- en
coloscopen, maar alleen voor onderzoeken met een ERCP-scoop. Deze overdracht van een infectie
komt niet alleen in Nederland voor maar ook in andere landen waar ERCP’s gedaan worden. Er zijn
naar aanleiding van deze incidenten door de ziekenhuizen vanzelfsprekend maatregelen genomen om
de kans op een overdracht zo klein mogelijk te maken. De kans op het krijgen van een infectie is
uiterst klein maar de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen vindt het toch belangrijk
dat u voorafgaand aan het onderzoek hiervan op de hoogte wordt gesteld. Daarom geven wij u de
onderstaande aanbevelingen in overweging.
Aanbevelingen voor patiënten:




Bespreek de voordelen en risico’s van het onderzoek met uw behandeld arts. In de meeste
gevallen is de gezondheidswinst die een ERCP voor u oplevert veel groter dan het kleine
risico op een infectie. Bedenk daarbij dat het onderzoek vaak uitgevoerd moet worden om een
levensbedreigende situatie te behandelen of te voorkomen.
Vraag aan uw behandelend arts wat verwacht kan worden na de procedure en bij welke
symptomen er contact opgenomen moet worden met het ziekenhuis. Na een ERCP hebben
veel patiënten last van milde symptomen zoals een gevoelige keel of geringe buikklachten.
Neem in ieder geval contact op met het ziekenhuis of uw behandeld arts als u na de
procedure koorts of koude rillingen krijgt, of andere klachten die kunnen wijzen op een
ernstige complicatie (bijvoorbeeld pijn op de borst, hevige buikpijn, niet goed kunnen slikken
of doorademen, misselijkheid of overgeven, of zwarte ontlasting).

Deze informatie is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NVMM).

