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De geschiedenis van de endoscopie
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1808 Eerste endoscoop ontwikkeld door Philip Bozzini

1868 Eerste gastroscopie verricht door Kussmaul

1958 Flexibele fiberoptische endoscoop (glasvezels met hoge optische kwaliteit)

1969 Eerste poliepectomie colon

1974 Eerste endoscopische verwijdering galstenen



Endoscopie maag-, darm- leverziekten
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• Oesofago-gastro-duodenoscopie

• Dubbel ballon enteroscopie

• Ileo-coloscopie

• Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie

• Endoscopische echografie



Welke hulpstoffen worden gebruikt?

4

Inspectie

• Contrast-versterkende stoffen (indigo-karmijn, methyleenblauw, lugol), rontgencontrast

Opspuiten

• NaCl, gelofusine, adrenaline, methyleenblauw

Markeren

• Inkt

Therapeutisch

• Histoacryl, Hemospray, adrenaline



Contrast versterkende stoffen 
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Paris classificatie (morfologie)
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Paris classificatie (morfologie)
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Kudo classificatie (oppervlakte patroon)



Hoe het endoscopisch beeld te verbeteren?

• Hoge-resolutie endoscoop 

• Fluorescentie

• Chromo-endoscopie
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Chromoendoscopie

• “Aanbrengen van chemische substantie op de mucosa waardoor de verschillen 

tussen diverse soorten epitheel versterkt wordt”

• Indicatie bij screeningsprogramma’s waarbij het doel is om pre-neoplastische 

laesies te detecteren
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Chromoendoscopie
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Absorberende kleuring

• Methyleen blauw 

• Azijnzuur

• Lugol

Niet-absorberende kleuring

• Indigo carmijn

Reactieve kleuring

• Congo rood



Methyleenblauw
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• Absorptie door mucosa van dikke en dunne darm

• Daarvoor is adequate darmreiniging en ziekte-remissie noodzakelijk 

• Kan tijdelijk verkleuring van urine en faeces geven

• Kan mogelijk oxidatieve stress bij colonocyten induceren. Echter geen verhoogd 

risico op darmkanker beschreven. 

• Methyleenblauwkleuring bij surveillance coloscopie voor IBD leidt tot detectie 

van meer dysplastische laesies
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Methyleenblauw



Lugol
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• Jodiumhoudende stof

• Wordt ingebouwd in glycogeen, wat overmatig aanwezig is in 

plaveiselcelepitheel. 

• Neoplastische laesies bevatten weinig glycogeen waardoor deze minder tot niet 

aankleuren. 

• Echter kan dit ook het geval zijn bij andere aandoeningen zoals 

refluxoesofagitis.



Chromoendoscopie: lugol
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Azijnzuur 
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• Zwak zuur (3%)

• Afbraak van glycoproteine in mucosa => eiwit denaturatie (wit)

• Versterking van mucosale patroon (oppervlakkig)
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Azijnzuur
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Chromoendoscopie: indigo-karmijn 

• Wordt niet geabsorbeerd door mucosa 

• Het verzameld zich in de gleuven en spleten van het slijmvlies waardoor het 

patroon verduidelijkt

• Leidt niet tot oxidatieve stress op het epitheel, daarom in veel centra de 

voorkeur boven methyleenblauw
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Chromoendoscopie: indigo-karmijn 
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Chromoendoscopie: Congo red 

• pH indicator

• Kleurverandering van rood naar blauw/zwart bij blootstelling aan zuur

• Mapping gebieden met hoge zuurafgifte

• Vroege maagcarcinomen
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Chromoendoscopie: Congo red 



Vloeistoffen voor submucosale injectie om 
poliepen te ‘liften’

23



24

Poliep liften door submucosale injectie 
met methyleenblauw en venofundin
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Poliep liften door submucosale injectie 
met methyleenblauw en venofundin
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Poliep liften door submucosale injectie 
met methyleenblauw en venofundin



Markeren
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Markeren
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Markeren coloncarcinoom
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Behandeling met hulpstoffen tijdens 
endoscopie

30



31

Adrenaline injectie
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Histoacryl injectie in maag varices

https://youtu.be/EYpZKSBwhvc
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Hemospray

• Anorganisch absorberende poeder

• Bij contact met een bloedingsfocus absorbeert de 

poeder het water => mechanische barriere

• Wordt niet geabsorbeerd door het lichaam
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Hemospray
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Hemospray
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Conclusie

Tijdens endoscopische procedures wordt een velerlei aan hulpstoffen gebruikt voor 

verschillende doeleinden.

Zeer handig tijdens de procedure, maar wat betekent dit voor het reinigingsproces 

van de gebruikte endoscoop?



“You can’t treat what you don’t see”
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