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8. Lever en galwegen 

8.1 Anatomie en functie van de lever: de verschillende cellen 

 
8.1.1 Verschillende cellen: 

- Levercellen (hepatocyten): 

o Metabolisme van suikers, eiwitten en vetten 

o Metabolisme van geneesmiddelen 

o Aanmaak en uitscheiding van de galvloeistof (met al zijn 

componenten zoals galzouten, bilirubine, cholesterol, fosfolipiden …) 

- Kupffercellen: 

o Macrofagen (immuniteit) 

- Stellaatcellen: 

o Vet-stapelende cellen 

o Kunnen transformeren naar myofibroblasten: bron van 

littekenweefsel (fibrose) en portale hypertensie 

 

8.1.2 Samenstelling gal(vocht) en uitscheiding 

- Galsamenstelling: 

o Waterige vloeistof 

o Galzouten, cholesterol 

o Bilirubine pigment 

- Tussen maaltijden: 

o Stapeling gal in galblaas: concentratie gal 

- Bij maaltijd: 

o Vrijzetting cholecystokinine door duodenale 

mucosa 

o Contraktie galblaas 
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8.1.3 Hoe kunnen we de lever en galwegen onderzoeken? 

- Bloedtesten (1) 

- Onderzoek van de lever- en galweganatomie (2) 

o Echo, CT, MRI 

o Galwegen: ERCP, cholangioscopie 

- Onderzoek voor leverfibrose (3) 

o Fibroscan 

- Onderzoek van de lever op microscopisch niveau (4) 

o Leverbiopsie (percutaan, transjugulair) 

 

(1) Interpretatie van bloedwaarden: 

- Cytolyse-testen à celbeschadigingstesten 

o Stijgen bij beschadiging/lekken van hepatocyten 

o AST: aspartaat aminotransferase 

o ALT: alanine aminotransferase 

- Excretie-testen 

o (Direct, geconjugeerd) bilirubine 

o ALP: Alkalische fosfatase 

o g-GT: Gamma-glutamyltranspeptidase 

- Functietesten 

o Albumine 

o Stollingsfactoren 

o Ammonia (NH3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schade 

Galafvloei-
hinder 

Leverfalen 
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 (2 – 5) Andere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel meer details 

Laatste: nieuwe techniek, in de 

galwegen kunnen kijken 



Ziekteleer  prof. Chris Verslype 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Soort echo 

- Stijfheid van de lever bepalen 

- 3 kPascal: oepele lever 

- 25 kPa: gevorderde fibrose 

Leverbiopsie: 
- Punctie tussen ribben  
- Stukje nemen in de 

lever 
- Kan ook via de hals 

= invasief 
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8.2 Toepassingenvan het concept “symptoom – ziektebeeld – 

aandoening” op het domein lever en galwegen  

(algemeen schema) 

 

Symptomen 

Klinische tekenen 

Ziektebeelden Aandoeningen 

- Specifiek 

- Algemeen 

- Passagestoornissen 

- Bloedingen 

- Peritonitis 

- Malabsorptie 

 

- Aangeboren 

- Ontstekingen 

- Tumoren 

- Vasculair 

- Functioneel 

- Traumatisch  

 

8.2.1 Symptomen en klinische tekenen 

Aandacht voor de buik 
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Symptomen en klinische tekenen 

Specifiek Algemeen 

- Icterus 

- Encefalopathie 

- Ascites 

- ↑ Bloedingsneiging 

- Pijn 

- Δ stoelgang 

- Vermagering 

- Vermoeidheid 

- Groeiachterstand 

- Koorts 

- Δ Bot/gewrichten 

- Δ Huid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De symptomen die we hier bespreken zijn min of meer 

kenmerkend voor aandoeningen van de lever en galwegen.  

Zo wijst geelzucht meestal op een aandoening van de lever, doch 

dit is niet altijd zo: geelzucht kan ook optreden bij versnelde 

afbraak van rode bloedcellen (hemolyse), bij patiënten met een 

normale leverfunctie.  

Zo kan ascites (vocht in de buik) niet alleen optreden bij patiënten 

met ernstig leverlijden, maar ook bij patiënten met een tumor van 

het buikvlies of bij aandoeningen van de nieren (nefrotisch 

syndroom). 
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Specifiek: 

Icterus (of geelzucht): Icterus is het resultaat van een stoornis in het metabolisme 

van bilirubine en treedt op wanneer het bilirubine in het serum stijgt boven de 1,8 

mg/dl. Bilirubine is een wateronoplosbaar afbraakprodukt van vooral hemoglobine 

en potentieel toxisch. Het wordt in het bloed getransporteerd door eiwit 

(albumine).  Bilirubine wordt in de lever wateroplosbaar gemaakt door koppeling 

met een suiker (glucuronidatie) en zo kan worden uitgescheiden in de gal en de 

urine.   

In het geval van icterus zet het bilirubine zich vast in het bindweefsel (vnl. in 

elastine). Het wit van de ogen (de sclera) wordt geel. Bij aandoeningen van de 

lever (vb. hepatitis A) of galwegen (vb. tumor of steen in de hoofdgalweg) stijgt 

het geconjugeerde bilirubine in het serum, en wordt minder uitgescheiden in de 

faeces (vandaar bleke stoelgang) en meer in de urine (vandaar donkere urine).  

 

1. van het metabolisme van biliburine…: 

 
2. …naar het begrijpen van geelzucht: 

Vb. stop op de afvloei van galvocht 

 

Vb. hepatitis, slecht werkende lever 
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Hepatische encefalopathie (HE): psychische en neurologische stoornissen wanneer 

de lever zijn ontgiftende werking niet kan uitvoeren. Men maakt een onderscheid 

in 4 stadia, gaande van lichte karakterstoornissen tot diep coma.  

Bij leverceluitval of bij “shunting” stijgt het bloedgehalte van ammonia (NH3) (en 

ok andere stoffen zoals mercaptanen), die vanuit de darm normaal in de lever 

wordt geneutraliseerd.  

HE kan zich acuut voordoen door snel afsterven van hepatocyten (fulminante 

hepatitis tengevolge van virus alcohol, eventueel ischemie). Als er plots teveel NH3 

in de hersenen komt kan er overdruk in de hersenen ontstaan en dodelijk zijn. 

HE kan ook optreden als een chronisch coma, vb. door een beschadigde lever 

(cirrose) met portale hypertensie en shunting. De patiënt met HE kan een 

slechtriekende adem hebben (foetor hepaticus) door de vrijzetting van 

mercaptanen (die nu niet meer door de lever worden afgebroken).   

 

Mechanisme van hepatitische encefalopathie: NH3 hoopt zich op! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal verschillende stadias 
- Verstoring van het bewustzijn 
- Cognitie (leer- en 

aandachtstoornissen) 
- Gedrag 
- Psychomotorische functie 
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Ascites: aanwezigheid van abnormale hoeveelheid vocht in het abdomen. Het 

abdomen zet op, de navel rekt zijwaarts (“smiling”).  Navelbreuken en liesbreuken 

kunnen zeer groot worden.  

Ascites kan ontstaan door  

1. Een tekort aan eiwit in het bloed (albumine, houdt het vocht in de 

bloedbaan, soort  ”aanzuigende” kracht)  

2. En/of door een hoge druk in de lever (overdruk in de poortader bv. omdat 

de lever te stijf is, het bloed kan niet vlot in de lever)  

3. De nieren houden water en zout in het lichaam (ziet men vaak bij 

leverziekten)  

 

Verhoogde bloedingsneiging: patiënten met leveraandoeningen kunnen ernstige 

bloedingen doen.  Deze bloedingen kunnen zich voordoen in de huid (petechiën) 

of in de slijmvliezen (vb. neusbloedingen). Oorzaken: 

1. De oorzaak ligt in een verminderde aanmaak van stollingsfactoren door de lever.  

2. Een bijkomende reden is een daling van de bloedplaatjes (bij leverziekten vaak 

grote milt met verbruik van bloedplaatjes).   

3, Bij langdurig bestaande stoornissen in de galafvloei kan een malabsorptie 

optreden van vitamine K, waardoor ook ernstige bloedingen kunnen optreden. 

  

Pijn: afwijkingen van de galblaas en het leverkapsel kunnen hevige pijn 

veroorzaken in het rechter hypochonder. Galkoliekpijn berust op een plotse 

obstructie van de galblaas of de galweg (door vb. een steen).  De meeste 

leverziekten veroorzaken geen pijn. 

 

Stoelgangsveranderingen: bij langdurige stoornissen van de galafvloei, en tekort 

aan galzouten, is de opname van vetten gestoord in de dunne darm en ontstaat 

er vetdiarree.  De stoelgang is zowiezo bleek van kleur als er geen bilirubine in de 

darm komt (zorgt normaal voor bruine kleur stoelgang). 
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Algemeen: 

Vermoeidheid is een frekwent symptoom van leverpathologie en kan verschillende 

oorzaken hebben (anemie, hypoglycemie, hepatitis).  

De lever is zeer belangrijk in het metabolisme van eiwitten, suikers en vetten. 

Wanneer de functie van de lever achteruitgaat zal de patiënt spieren verliezen.   

 

De vermagering is niet altijd duidelijk door de massieve opstapeling van vocht in 

de buik (ascites) en in de onderste ledematen (oedemen). 

 

Bij problemen met de galafvloei kan jeuk ontstaan, die patiënten slapeloze nachten 

kan bezorgen en tot totale uitputting (en zelfmoord) kan leiden. 

 

Een langdurig bestaande leverziekte kan leiden tot botontkalking (hepatische 

osteodystrofie).   

 

Er kunnen ook huidafwijkingen optreden: vb. spider naevi (“spinachtige” kluwens 

van bloedvaatjes in de huid, roodheid van handpalmen en voetzolen (palmair en 

plantair erytheem), bruinverkleuring van de huid bij hemochromatose.  

 

Door de gestoorde metabolisatie van hormonen kan bij mannen met (alcoholische) 

cirrose borstontwikkeling optreden (gynecomastie).  
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8.2.2 Ziektebeelden 

Leverfalen: 

Definities: 

- Leverfalen of leverinsufficiëntie = een ziektebeeld dat veroorzaakt wordt 

door een gehele of gedeeltelijke achteruitgang van de verschillende 

leverfuncties, en omvat  een geheel van klinische, neuropsychologische en 

biochemische veranderingen.   

- Leverfalen kan optreden zonder voorafbestaande leverziekte en hiervoor 

wordt de term acuut leverfalen voorbehouden.  Een acuut leverfalen kan 

leiden tot de dood, volledig herstel of na gedeeltelijke recuperatie tot een 

chronisch leverfalen. 

- De term chronisch leverfalen duidt op de aanwezigheid van voorafbestaand 

leverlijden.   

- Patiënten met chronisch leverfalen kunnen wel plots slecht gaan (men 

spreekt dan van acuut-op-chronisch leverfalen).   

 

Acuut leverfalen: 

Wat: 

- Acuut leverfalen is een ziektebeeld met stollingsstoornissen en hepatische 

encefalopathie te wijten aan een zeer ernstige stoornis in de leverfunctie, in 

de afwezigheid van voorafbestaand leverlijden. Vaak is icterus aanwezig, 

doch soms kan de patiënt in coma gaan vooraleer er geelzucht is. 

- Hoe korter het interval tussen icterus en het optreden van hepatische 

encefalopathie hoe beter de prognose: als dit interval < 7 dagen dan 30 % 

kans op overleving; als dit interval langer is dan 7 dagen bedraagt de kans 

op overleving 10 %.  

- De oorzaken van acuut leverfalen zijn zeer talrijk en in principe kan iedere 

leverziekte een acuut verloop kennen. Klassieke oorzaken zijn een infectie 

met het hepatitis-B-virus of reacties op geneesmiddelen (vb. 

zelfmoordpoging met paracetamol) of drugs (ecstasy). 
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Verwikkelingen van acuut leverfalen: 

Wat kan er mislopen? 

- Hersenoedeem (overdruk in de hersenen) 

- Infecties: zeer belangrijke verwikkeling, bij > 80 % van de patiënten; 

- Ernstige bloedingen door het gebrek aan stollingsfactoren, stoornissen in 

aantal en functie van de bloedplaatjes, verbruik van stollingsfactoren; de 

stollingstijd (prothrombinetijd of PT) is de beste parameter om de 

leverfunctie te meten!  

- Nierfalen 

- Ademhalinproblemen (stoornissen in diffusiecapaciteit, vb. factor 

longoedeem) 

- Stoornissen in zuur base evenwicht (alle afwijkingen mogelijk) 

- Circulatoir falen, vaak refractair aan volume expansie en cathecholamines; 

- Hypoglycemie (verminderde glucose reserve door gebrek aan glycogeen, 

gedaalde aanmaak van glucose (gluconegogenese, verminderde afbraak 

van insuline); 

- Pancreatitis 
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Behandeling van acuut leverfalen: 

- Het ziektebeeld van acuut leverfalen is een medische urgentie omwille van 

het groot risico op verwikkelingen en sterfte. Patiënt moet vaak worden 

opgenomen op een intensieve afdeling voor monitoring en ondersteuning 

van de vitale functies. 

- Voor sommige oorzaken bestaan behandelingen: vb. lysomucil als tegengif 

voor paracetamol; cortisone voor auto-immuunhepatitis… 

- Levertransplantatie is veelal noodzakelijk – dankzij samenwerking binnen 

EUROTRANSPLANT kan meestal een donorlever worden gevonden binnen de 

48 uur. 
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Chronisch leverfalen: 

Wat: 

- Chronisch leverfalen is een ziektebeeld dat te wijten is aan de verdere 

evolutie van een voorafbestaande leverziekte (> 6 maanden aanwezig).  De 

meeste leverziekten kunnen aanleiding geven tot chronisch leverfalen. De 

belangrijkste oorzaken van chronisch leverfalen in Vlaanderen zijn toe te 

schrijven aan alcoholgebruik, besmetting met het hepatitis-C-virus en niet-

alcoholische vetlever. 

- Door diverse oorzaken kan er een vernietiging optreden van levercellen, 

meestal door of met de aanwezigheid van ontstekingscellen (hepatitis). Er 

is een toename in littekenweefsel (fibrose). Het overblijvend 

leverparenchym groeit knobbelvormig uit (in een poging tot herstel). Door 

dit proces is er eveneens een belangrijke stoornis in de bloeddoorstrooming 

doorheen de lever (verhoogde weerstand, ontstaan van shunts). Eénmaal 

de normale architectuur van de lever is veranderd in een “knobbellever”, 

spreken we van cirrose 
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Cirotische lever wordt afgebeeld 

I. Portale hypertensie 

- *is de poortader 

- Voert het bloed af vanuit de darmen 

- Vertakking naar de milt  

- Lever stijf = bloed gaat veel minder door à overdruk in de vena porta = PH 

- Overdruk, bloed gaat via de kleine bloedvaten (waar oranje pijl is) naar het 

hart, vena cava gaan maar passeert maag en slokdarm à ontstaan van 

spataders 

- Oorzaak van spataders, encephalopathie en acites 

 

II. Leverfalen 

- Acuut en chronisch 

- Uitvallen van de leverfunctie 

o Minder aanmaak stollingsfactoren 

o Minder ontgifting 

 

III. Hepatocellulair carcinoma 

- Knobbellever + cellen afsterven + littekenweefsel = perfecte bodem om 

kanker te ontwikkelen 

III. 
HEPATOCELLULAIR 
CARCINOMA  

I. PORTALE 
HYPERTENSIE 

II. LEVER 
FALEN 

* 

Milt: aanmaak 
van minder 
bloedplaatjes 
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Kliniek van chronisch leverfalen:  

 
Hoe ernst van de leverziekte bepalen: 

- Child-Pugh score:  

o 5 parameters die rap zijn te bepalen 

o Mate van encefalopathie, ascites, bilirubine, albumine, PTT 

o Child A minder erg dan Child C (of B) 

- Meld score (Model for end-stage liver disease) 

o Componenten: bilirubine, stolling (INR), nierfunctie (creatine) 

 

Behandeling: 

- Onderliggende oorzaak behandelen om de verdere evolutie (naar 

verwikkelingen) tegen te houden 

- Als zich toch verwikkelingen voordoen, dan: 

o Levertransplantatie moet altijd overwogen worden;   

o Hepatische encefalopathie: lactulose via de  mond of via lavementen, 

zal absorptie van NH3 vanuit darm remmen  

o Ascites en oedemen: zoutarm dieet, combinatie van diuretica 

(zoutafdrijvers, plaspillen, of vocht aflaten door punctie - 

paracentese)   

o Slokdarmvaricesbloeding en spontane bacteriële peritonitis; zie 

verder (onder ziektebeeld bloeding en peritonitis) 
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Bloedingen: 

- We bespreken hier enkel de bloeding uit spataders in slokdarm en maag 

- Door een gestoorde bloedsvoorziening van de lever openen verbindingen 

(collateralen) tussen de vena cava en de poortader  

- Deze collateralen worden zichtbaar onder het slijmvlies van de slokdarm en 

maag 

- Naarmate de druk in deze varices toeneemt en de dikte van de wand 

afneemt kunnen deze plots scheuren en verantwoordelijk zijn voor 

belangrijke bloedingen 

 

Varices 

Extrahepatische porto-systemische shuntering en ontstaan van spataders in 

slokdarm en maag  

 

Endoscopische behandeling: 

 
- Rekkertjes plaatsen (zoals bij aambeien) 

- Transjugulaire intrahepatische porto-systemische stent shunt 
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Passagestoornissen: 

- Stoornis op de afvloei van gal uit de lever naar de dunne darm; als dit lang 

duurt en volledig is kan de patiënt GEEL worden (icterus). 

- Een plotse stop op de afvloei van gal kan hevige PIJN veroorzaken: we 

noemen dit een GALKOLIEK (hevige pijn ter hoogte van rechter 

hypochonder, bandvormig uitstralend naar de rug).  

- Onderscheid mechanische en functionele passagestoornissen: 

o Mechanisch: vb. galsteen of tumor die op de galweg duwt 

o Functioneel: vb. spasme van de sfincter van Oddi  

- Acute cholangitis: bijzondere situatie.  De triade van pijn, rilkoorts en icterus 

wijst op bacteriële ontsteking van de galwegen en is een levensbedreigende 

toestand.  
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Peritonitis: 

- Een bijzondere vorm van peritonitis die vrij frequent ontstaat bij patiënten 

met chronisch LEVERlijden en ascites is de ”spontane bacteriele peritonitis”.  

Er is een infectie met bacteriën opgetreden in de buikholte (door overgang 

van bacteriën van de darm naar de buik, zonder echte perforatie). 

o In tegenstelling tot een klassieke peritonitis (zoals vroeger 

besproken) zijn er eerder weinig klachten. De patiënt gaat minder 

goed, heeft soms wat koorts en eerder weinig peritoneale prikkeling 

(vb. geen plankharde buik). 

- Ontsteking van de GALBLAAS (vb. door een steen die de ductus cysticus – 

of de uitgang van de galblaas opstopt) kan de galblaaswand ontsteken en 

kan er peritonitis ontstaan 
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Malabsorptie: 

- Galzouten hebben een hydrofiele en hydrofobe kant waardoor ze “micellen” 

kunnen vormen om vetten te transporteren in waterig milieu 

- Tekort aan galzouten uitscheiding door lever en galwegen in de darm leidt 

tot maldigestie en malabsorptie van vetten en vetoplosbare vitaminen 

 

 
Oorzaken: 

1. Gastrectomie: gestoorde emulsie, te veel aanbod aan dunne darm in te 

korte tijd 

2. Tekort aan pancreasenzymen door pancreasziekten (chronische 

pancreatitis, pancreaskanker, wegname van de pancreas, mucoviscidose) 

3. Tekort aan galzouten in het darmlumen: minder uitscheiding door de lever 

(leverziekten, galwegverstopping), verlies van galzouten door gestoorde 

heropname in dunne darm (vb. ziekte van Crohn, of na dunne darmresectie) 

4.  Aandoeningen van de dunne darm: 

- Ontstekingen (ziekte van Crohn, coeliakie) 

- Tumoren 

- Uitgebreide resecties (“short bowel syndrome”) 

- Vasculaire aandoeningen (ischemie) 
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8.3 Aandoeningen van de lever 
- Aangeboren: atresie (afwezigheid) van de galwegen  

- Ontstekingen: calculeuze cholecystitis, calculeuze cholangitis, primair 

scleroserende cholangitis (PSC), primaire biliaire cholangitis (PBC)  

- Tumoren: galblaaskanker, galwegkanker (cholangiocarcinoma)  

- Vasculair: ischemische cholecystitis  

- Functioneel: sfincter van Oddi dysfunctie  

- Traumatisch 

à Aangeboren, ontstekingen en tumoren worden alleen maar besproken 

à Cholecystitis = galblaas / cholangitis = galwegen 

à Rest wordt niet besproken 
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8.3.1 Aangeboren: afwezigheid (atresie) van de extrahepatische 

galwegen  

Wat? - Afwezigheid van de extrahepatische galwegen leidend tot 

cirrose en leverfalen in de eerste levensmaanden: de 

lever gaat kapot op termijn van enkele weken als de gal 

niet afloopt naar de darm (galzouten die zich ophopen 

zijn schadelijk voor de lever).  

- Er wordt galvloeistof gemaakt maar vloeit niet af naar 

duodeum 

Klachten? - Ziektebeeld van chronisch leverfalen 

Diagnose? - Cholestase in bloedonderzoek (afwijkende levertesten). 

- Op CT/MRI: afwezigheid van de extrahepatische 

galwegen buiten de lever en uitzetting van de galwegen 

in de lever  

Behandeling? - Verbinding van de intrahepatische galwegen met de darm 

(hepato- jejunostomie, Kasai procedure) is soms 

mogelijk en zorgt dat de gal terug kan afvloeien naar de 

darm. 

- Vaak levertransplantatie nodig op termijn. 
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8.3.2 Ontstekingen calculeuze cholecystitis, calculeuze cholangitis, 

primair scleroserende cholangitis (PSC), primaire biliaire 

cholangitis (PBC)  

 Stenen in galblaas en galwegen?  

Wat en bij wie? 

- Galstenen zijn vaste structuren die bestaan uit neergeslagen cholesterol (gele 

stenen), bilirubine (zwarte stenen), kalk, vetzuren (bruine stenen). 

- De oorzaak is een verstoorde samenstelling van het galvocht (vb. teveel 

cholesterol en te weinig galzouten). Eerst ontstaan er kristallen, later sludge 

(ingedikte gal) en finaal stenen. Een galblaas die niet goed samentrekt kan ook 

een (bijkomende) oorzaak zijn.  

- Meestal ontstaan stenen in de galblaas (cholecystolithiase), en kunnen van 

daaruit in de galwegen terecht komen (choledocholithiase). Als de galblaas 

weggenomen is, kunnen ze ook ontstaan in de galwegen (maar meestal ook als 

gal niet goed afloopt).  

- Galblaasstenen zijn een veel voorkomend probleem, toenemend met de leeftijd 

en meer bij vrouwen dan bij mannen en kunnen betrouwbaar met echografie 

worden aangetoond..  

 

Samenstelling van wat de galvloeistof 

3 essentiële componenten: 

- Galzouten 

- Cholesterol  

- Fosfolipiden  

 

Groene gedeelte: ideale samenstelling 

van galvloeistof 
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Inleiding op calculeuze cholecystitis en cholangitis:  

Wat is het gevolg van stenen in galblaas (cholecystolithiase) en galwegen 

(choledocholithiase)?  

Klachten?  

- Niet alle stenen geven klachten! Slechts 20 % van de patiënten met 

cholecystolithiasis zullen klachten ontwikkelen over 25 jaar.  

- Klachten hangen af van de plaats van de steen:  

o Kortdurende passagestoornis galblaas: galkoliekpijn (1) 

o Langdurende passagestoornis galblaas: calculeuze cholecystitis 

(galblaasontsteking) (2) 

o Passagestoornis hoofdgalweg: geelzucht, en zo infectie van galvocht: 

calculeuze cholangitis (galwegontsteking) (3) 

o Kortdurende passagestoornis pancreasafvoer: acute biliaire pancreatitis 

(ontsteking pancreas) (4) 

 
 

 
 

1 

2 

3 

4 



Ziekteleer  prof. Chris Verslype 

 26 

1. Calculeuze cholecystitis 

Wat? - Acute cholecystitis is een acute ontsteking van de 

galblaas welke in meer dan 95 % van de gevallen 

wordt veroorzaakt door cholecystolithiasis (calculeuze 

cholecystitis).  

Klachten? - Meestal begint de acute cholecystitis als een galkoliek, 

gevolgd door continue hevige pijn in het rechter 

hypochonder, verergerend door bewegen en koorts (> 

38°C). Het ziektebeeld is dat van een gelokaliseerde 

peritonitis.  

- Een acute cholecystitis kan evolueren naar een 

pericholecystitis met abcesvorming, eventueel kan een 

perforatie optreden met een diffuse peritonitis tot 

gevolg.  

Diagnose? - Echografie of CT-scan  

Behandeling? - Dringende laparoscopische cholecystectomie (lap 

CCE), bij vroegtijdige diagnose, d.i. < 48 u. na begin 

van de symptomen van de huidige aan- val/episode. 

- Als patiënt zich aanbiedt meer dan 3 dagen na begin. 

Eerst behandeling met antibiotica en lap. CCE 6-12 

weken na de acute periode.  
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2. Calculeuze cholangitis 

Wat? - Calculeuze cholangitis is een ontsteking van de 

galwegen door een steen in de galweg.  

Klachten? - Pijn en eventueel geelzucht als de steen langere tijd 

vastzit in de hoofdgalweg.. 

- Koorts als er bacteriële infectie is van de galvloeistof.  

Diagnose? - Gestoorde levertesten in het bloed (omdat de gal niet 

goed afloopt).  

- Echografie of MRI-scan van de galwegen. 

Behandeling? - Operatief verwijderen van de stenen (kan eventueel 

samen met een galblaaswegname) of via endoscopie 

(ERCP – zie foto’s hiernaast).  

® Mensen die lang slapen of gegeten hebben (bv intensieve), doen 

kristalvorming/stenen/slutchvormin in hun galblaas omdat die niet 

voldoende samentrekt 

® Als die terug wakker worden of terug eten, doen galkolieken 

® Ursodeoxychlzuur zorgt ervoor dat er geen slutchvorming is  

o Maken dus medicament die dit bevat en geven dat aan mensen die 

slutch hebben (nog geen stenen) 

o Gal wordt wat vloeibaarder 

 

 

 

 

 

 



Ziekteleer  prof. Chris Verslype 

 28 

3. Primair scleroserende cholangitis (PSC) 

Wat? - Chronische ontsteking in de wand van de galgangen 

(in en buiten de lever) waardoor fibrose en stricturen 

ontstaan. De oorzaak is niet gekend (vandaar de term 

primair). 70% van de patiënten met PSC hebben colitis 

ulcerosa (of minder frekwent ziekte van Crohn). Men 

onderscheidt 4 verschillende stadia, gaande van lichte 

ontsteking tot neerzetting van bindweefsel, 

verdwijnen van galgangen en ontwikkeling van cirrose.  

- Bij 20% van de patiênten zal op termijn galwegkanker 

(cholangiocarcinoom) ontstaan.  

 

Klachten? - Traag evoluerende cholestase (jeuk, icterus, 

vermoeidheid) tot het ziektebeeld van chronisch 

leverfalen.  

 

diagnose? - Gestoorde levertesten (cholestase), ERCP of MRI-

galwegen toont typisch beeld met stenosen en kleine 

parelvormige dilataties; leverbiopsie wordt soms 

gedaan om aantasting kleinere galwegen aan te tonen 

of ernst van leverschade aan te tonen.  

 

Behandeling? - Geen goede medicamenteuze behandeling 

beschikbaar. 

- Vernauwingen op galwegen kunnen soms 

opengerokken worden met balonnetjes (tijdens ERCP). 

- Indien herhaaldelijk opstoten van acute cholangitis of 

leverfalen met verwikkelingen: levertransplantatie.  
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4. Primair bilaire cholangitis (PBC) 

Wat? - Autoimmune ontsteking van de kleine galtakjes in 

de lever (portavelden); de grote galwegen zijn 

normaal. Oorzaak is niet goed gekend, vandaar dat 

men dit « primair » noemt. Vooral bij vrouwen van 

middelbare leeftijd.  

Klachten? - Lange tijd geen klachten, nadien jeuk/geelzucht en 

eventueel het ziektebeeld van chronisch leverfalen 

(echte biliaire cirrose), met alle mogelijke 

verwikkelingen.  

Diagnose? - Gestoorde levertesten (bloed). 

- Leverbiopsie kan de diagnose bevestigen 

(ontsteking rond en verdwijnen van de kleine 

galwegen)  

Behandeling? - Vroegtijdig: medicatie die ziekte kan tegenhouden 

zoals galzouten (ursodeoxycholzuur), fibraten. 

- Bij reeds chronisch leverfalen: levertransplantatie.  
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8.3.3 Tumoren: kankers van galblaas en galwegen 

Wat? - Het zijn meestal adenocarcinomen (synoniem 

cholangiocarcinoom) die kunnen ontstaan over het 

ganse verloop van de galwegboom (van de kleinste 

galwegen in de lever tot aan de uitmonding in het 

duodenum). Kankers van de galblaas worden hier ook 

onder gerekend.  

 

Klachten? - Aanvankelijk weinig klachten en eerder aspecifieke 

algemene klachten zoals vermagering en verminderde 

eetlust. 

- Er treedt geelzucht op als de galafvloei volledig 

geblokkeerd is.  

 

Diagnose? - De diagnose en ziekte uitgebreidheid wordt bepaald 

met echografie – CT of KST. Biopsie van de tumor kan 

op verschillende manieren gebeuren (punctie of 

afname van cellen tijdens ERCP).  

 

Behandeling? Heel complex en afhankelijk van het stadium.  

- Operabele gevallen (± 30 %): operatieve wegname 

(voor hooggelegen kankers: vaak met gedeeltelijke 

leverresectie; voor tumoren rond de papil van Vater: 

Whipple operatie (zie onder pancreaskankers verder in 

de cursus). Prognose na operatie: 40% 5-

jaarsoverleving.  

- Inoperabele gevallen (± 70 %): stent of heelkundige 

bypass, met eventueel chemotherapie. Prognose: 15% 

5-jaarsoverleving.  

 

 

 


