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1. Anatomie van de alvleesklier

De ligging van de alvleesklier
De alvleesklier is een langgerekt orgaan, gelegen in de 
buikholte ter hoogte van de onderkant van de ribbenkast. 
Als mensen pijn hebben aan de alvleesklier, voelen ze dit 
dus ook vaak in de bovenkant van de buik of zelfs in het 
onderste deel van de borstkas. Een andere naam voor de 
alvleesklier is je pancreas. De pancreas bestaat uit drie 
delen: een staart (cauda), lichaam (corpus) en een kop 
(caput). De alvleesklier heeft een nauwe relatie met andere 
organen: zo wordt de kop van de pancreas omringd door 
de twaalfvingerige darm (=duodenum, rechts in de buik) 
en eindigt de staart naast de milt (links in de buik).  Het 
grootste gedeelte van de pancreas ligt achter de maag. 

Afbeelding 1: De ligging van de alvleesklier

Het afvoersysteem van de alvleesklier
De alvleesklier is een orgaan dat helpt bij het verteren 
van voedsel. Dit doet het door middel van het produceren 
van enzymen, die voedingsstoffen afbreken naar kleinere 
stukjes (zie ''functies van de alvleesklier''). Om de enzymen 
naar het voedsel te verplaatsen is er een buis tussen de 
pancreas en de twaalfvingerige darm. Deze buis wordt 
gevormd door het samenkomen van kleinere buizen, vanuit 
verschillende kwabben van de pancreas. Samen vormen ze 
de ductus pancreaticus. Deze buis komt samen met de buis 
die uit de galblaas komt om zo samen de twaalfvingerige 
darm binnen te gaan. Omdat de afvoerende buis van de 
galblaas door de kop van de alvleesklier loopt kan deze 
ook dichtgedrukt raken als er iets aan de hand is met de 

kop van de alvleesklier (bijvoorbeeld bij een ontsteking 
of tumor). Sommige mensen hebben ook een extra, wat 
kortere buis die direct van de pancreas de twaalfvingerige 
darm instroomt. Deze noemen we de accessoire ductus 
pancreaticus. 

Afbeelding 2: De bouw van de alvleesklier

De exocriene en endocriene alvleesklier
De alvleesklier bestaat verder uit twee soorten weefsel. 
Enerzijds is dit het exocriene weefsel dat 98% van de 
alvleesklier vormt en anderzijds het endocriene weefsel 
dat de overige 2% vormt. Het exocriene weefsel bestaat 
uit klieren die samen liggen in een soort druiventrosjes. 
De acinaire cellen hierin zorgen voor de aanmaak van de 
enzymen die helpen bij het verteren van voedsel. Via kleine 
kanaaltjes komen de enzymen samen met het pancreassap 
in de grote buis uit. Deze exocriene cellen liggen gepaard 
met het endocriene weefsel, beter bekend als de eilandjes 
van Langerhans. Deze cellen bevinden zich vooral in de 
staart en zorgen voor de aanmaak van hormonen, die ze 
uitscheiden naar het bloed. Er zijn vier typen endocriene 
cellen te onderscheiden. De alfa-cellen, die het hormoon 
glucagon maken en de bèta-cellen die het hormoon 
insuline maken. Ten slotte heb je de delta-cellen die het 
hormoon somatostatine maken en de PP-cellen die het 
pancreas polypeptide aanmaken. Elke cel, met zijn eigen 
stofje, heeft zo ook zijn eigen functie. Zo worden glucagon 
en insuline aan het bloed afgegeven om een effect op het 
hele lichaam te hebben en werken de andere twee lokaal in 
de alvleesklier zelf (zie ''functies van de alvleesklier'').
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2. Functies van de alvleesklier 

De alvleesklier is, zoals de naam al doet vermoeden, een 
klier die twee verschillende functies heeft, namelijk een 
exocriene en endocriene  functie.

Exocriene functie
De exocriene functie, ook wel de uitwendige afscheidende 
functie genoemd, is verantwoordelijk voor het produceren 
en uitscheiden van spijsverteringssappen. De alvleesklier 
produceert ongeveer 1,5-3 liter alvleessap per dag. Het 
alvleessap bevat enzymen die nodig zijn om eten te 
kunnen verteren. Voorbeelden hiervan zijn trypsine, lipase 
en protease. Als deze enzymen geproduceerd worden zijn 
ze nog niet actief. Dit is een beschermingsmechanisme 
van de alvleesklier om ervoor te zorgen dat de 
spijsverteringsenzymen de alvleesklier zelf niet afbreken. 
De enzymen worden via de  ductus pancreaticus, naar 
de twaalfvingerige darm gebracht waar ze geactiveerd 
worden. Vanaf dan kunnen de spijsverteringsenzymen de 
vetten, eiwitten en koolhydraten in voeding gaan afbreken. 
Dit is nodig zodat de voedingsstoffen opgenomen kunnen 
worden in de darm. De exocriene functie van de alvleesklier 
bedraagt 95% van de totale functie. Het weefsel dat 
hiervoor zorgt bevindt zich met name in de kop van de 
alvleesklier.

Endocriene functie
De endocriene functie, ook wel de inwendige 
afscheidende functie genoemd, is verantwoordelijk 
voor het produceren en uitscheiden van hormonen. De 
hormonen worden geproduceerd in de speciale groep 
cellen genaamd de Eilandjes van Langerhans. Deze cellen 
bevatten verschillende soorten cellen die verschillende 
hormonen produceren. De belangrijkste hormonen zijn 
insuline en glucagon. Deze hormonen reguleren de 
bloedsuikerspiegels. Bij een te hoge bloedsuikerspiegel 
wordt de alvleesklier aangezet tot de productie en afgifte 
van insuline. Insuline zorgt ervoor dat suiker vanuit 
het bloed opgenomen kan worden in de spieren en 
vetweefsel. Ook wordt de productie van suiker geremd 
door dit hormoon. In tegenstelling tot insuline dat de 
bloedsuikerspiegel doet dalen, verhoogt glucagon de 
bloedsuikerspiegel. Glucagon stimuleert de afgifte van 

suiker door spier- en vetweefsel en stimuleert de productie 
van suiker. De endocriene functie van de alvleesklier 
bedraagt 1-2% van de totale functie. Het weefsel dat 
hiervoor zorgt  bevindt zich met name in de staart van de 
alvleesklier.

Afbeelding 3: De endocriene functie van de alvleesklier

Diabetes mellitus
Diabetes mellitus, in de volksmond ook wel bekend als 
suikerziekte, is een aandoening die gekenmerkt wordt 
door een te hoge bloedsuikerspiegel. Dit wordt ook wel 
hyperglykemie genoemd en wordt veroorzaakt door 
een verminderde afgifte van insuline of verminderde 
gevoeligheid van de cellen voor insuline. De twee meest 
voorkomende vormen van diabetes zijn diabetes mellitus 
type 1 en 2. Bij diabetes type 1 is er sprake van een auto-
immuunziekte waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt 
die de Eilandjes van Langerhans kapot maken, waardoor 
er onvoldoende insuline geproduceerd kan worden. Bij 
diabetes type 2 is er sprake van een insulineresistentie. Dit 
houdt in dat het lichaam niet meer gevoelig is en dus niet 
meer reageert op insuline. Dit wordt veroorzaakt door een 
ongezonde leefstijl zoals overgewicht, ongezonde voeding 
en onvoldoende beweging.
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3. Pancreatitis
Pancreatitis is de medische term voor een 
alvleesklierontsteking. Bij een pancreatitis worden de 
cellen van de alvleesklier beschadigd, waardoor er een 
ontsteking ontstaat. 

Oorzaken
Een pancreatitis kan zowel acuut als chronisch zijn. Bij 
acute pancreatitis ontstaan en verdwijnen de klachten 
binnen enkele dagen tot weken. Hierna herstelt de 
alvleesklier zich meestal weer volledig. Bij een chronische 
pancreatitis houdt de ontsteking een langere tijd 
(maanden tot jaren) aan of komt de ontsteking steeds 
terug. Hierbij kan de alvleesklier niet volledig herstellen, 
waardoor hij ook niet meer goed kan functioneren. 
Afhankelijk van de oorzaak van de beschadiging kan de 
ontsteking kortdurend, langdurend of terugkerend zijn. 
De meest voorkomende oorzaak voor een acute 
pancreatitis zijn galstenen (dit wordt verder besproken 
op avond 5). Wanneer een galsteen vast komt te zitten in 
de afvoergang van de alvleesklier, kunnen de enzymen 
die de alvleesklier aanmaakt niet afgevoerd worden naar 
de darmen. De enzymen worden dan al in de alvleesklier 
actief en gaan daar eiwitten afbreken. Hierdoor raken de 
cellen van de alvleesklier beschadigd en ontstaat er een 
ontsteking. De belangrijkste oorzaak van een chronische 
pancreatitis is het langdurig, dagelijks drinken van 
meerdere glazen alcohol. Alcohol en de afbraakstoffen 
van alcohol zijn schadelijke stoffen voor onder andere 
de alvleesklier. De schade die hierdoor ontstaat kan op 
de korte termijn nog wel worden hersteld. Als dit echter 
jarenlang dagelijks de cellen van de alvleesklier aantast, 
kan de alvleesklier dit niet herstellen en ontstaat er een 
langdurige ontsteking.

Symptomen
Klachten bij een acute pancreatitis zijn een hevige pijn, 
misselijkheid, braken en een verminderde eetlust. De pijn 
is voornamelijk in de bovenbuik, maar kan ook doortrekken 
naar de rug, flank en schouders. De pijn neemt vaak 
toe na de maaltijd. Patiënten kunnen ook koorts en een 
versnelde ademhaling hebben door de ontsteking. Bij een 
chronische pancreatitis ontstaan de klachten geleidelijk. 
Naast bovenstaande klachten, kan er een vettige ontlasting 
en suikerziekte optreden. Ook kunnen er klachten ontstaan 
die op ondervoeding wijzen, zoals ondergewicht en weinig 
energie hebben. 

Diagnostiek
Om de diagnose te stellen kunnen verschillende 
onderzoeken worden gedaan. Bloedonderzoek kan 
worden ingezet om een ontsteking in het lichaam 
aan te tonen. Daarnaast komen de enzymen van de 
alvleesklier in het bloed bij een pancreatitis. Deze kunnen 
met bloedonderzoek opgespoord worden. Ook kan de 
alvleesklier met een echo in beeld worden gebracht. Hierbij 
kan gekeken worden of de alvleesklier vergroot is (kan 
op een pancreatitis wijzen) en of er een galsteen in de 
afvoerwegen aanwezig is. Tot slot kan er een scan gemaakt 
worden. Zowel een CT- als een MRI-scan zijn mogelijk. Op 
deze scan kan er naar afwijkingen worden gezocht en is 
ook te zien of er blijvende schade is.

Behandeling
De behandeling van een pancreatitis bestaat vooral 
uit het behandelen van de oorzaak van de ontsteking. 
Dit is bijvoorbeeld het verwijderen van de galsteen 
uit de afvoerwegen of het begeleid stoppen van het 
alcoholgebruik. Daarnaast wordt er pijnstilling gegeven. 
Soms is paracetamol voldoende, maar bij zeer hevige pijn 
kan ook morfine worden gebruikt. Tot slot is het belangrijk 
dat de patiënt voldoende vocht en eten binnenkrijgt. Als 
het lukt kan de patiënt zelf eten en drinken. Mocht dit te 
pijnlijk zijn of niet kunnen door het braken, dan kan dit ook 
op andere manieren worden toegediend. Dit kan met een 
infuus of een sonde.
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4. Alvleesklierkanker
Alvleesklierkanker of pancreascarcinoom is een vorm 
van kanker met een hoog overlijdenspercentage. Het 
wordt ook wel een ‘silent killer’ genoemd. Daar waar 
andere vormen van kanker al in een vroeger stadium 
klachten geven, waardoor een persoon naar de huisarts 
gaat en er aanvullend onderzoek wordt ingezet, 
geeft alvleesklierkanker vaak pas klachten in een laat 
stadium van de ziekte. Hierdoor is de ziekte ten tijde 
van diagnose bij een groot deel van de patiënten al 
vergevorderd of zelfs uitgezaaid. 

In de pancreas kunnen verschillende vormen van kanker 
optreden. Zo’n 60 tot 70 procent van de tumoren van het 
exocriene deel van de pancreas bevinden zich in de kop 
van de pancreas, ook wel een pancreaskopcarcinoom 
genoemd. 

Symptomen
Patiënten kunnen zich presenteren met een heel 
scala aan symptomen, zoals: buikpijnklachten, 
gewichtsverlies, algehele malaise, verminderde 
eetlust, misselijkheid, rugpijn, diarree, overgeven, vette 
ontlasting of donkere urine. Een vaak voorkomend 
symptoom is geelzucht, in de medische wereld ook wel 
icterus genoemd. Geelzucht ontstaat wanneer er een te 
hoge concentratie bilirubine in het lichaam is. Bilirubine 
is een afbraakproduct van rode bloedcellen en is een van 
de componenten van gal. Gal wordt geproduceerd in de 
lever, wordt opgeslagen in de galblaas en is nodig om 
vettig voedsel af te breken in de darmen. De galblaas 
staat namelijk in verbinding met de lever en de dunne 
darm (wordt op avond 5 nog verder besproken). Eén van 
de oorzaken van icterus is bijvoorbeeld een tumor die 
de galwegen verspert waardoor gal afkomstig van de 
galblaas zijn weg niet meer kan vinden naar de darmen. 

Risicofactoren
Chronische ontsteking van de pancreas, 
pancreatitis, is geassocieerd met een groter risico 
op pancreascarcinoom. Andere risicofactoren zijn 
overmatig alcohol gebruik, roken en obesitas. Bij een 
deel van de mensen met alvleesklierkanker (5-10%) 
speelt erfelijkheid een rol. Vaak is er dan sprake van een 
onderliggende erfelijke aandoening die het risico op 

alvleesklierkanker vergroot.  

Behandeling
De enige curatieve behandeling is chirurgische 
verwijdering van (een deel van) de pancreas. Deze 
operatie kan alleen worden uitgevoerd wanneer 
patiënten in goede conditie zijn en geen metastasen 
hebben. In de praktijk komt dit er op neer dat slechts 
20% van de patiënten in aanmerking komt voor een 
operatie. Voor pancreaskoptumoren wordt er meestal 
gekozen voor een Whipple operatie, ook wel een 
pancreaticoduodenectomie genoemd. Hierbij wordt de 
pancreaskop, samen met de twaalfvingerige darm (het 
duodenum), de galblaas en galwegen en soms een deel 
van de maag verwijderd. In afbeelding 5 ziet u de situatie 
voor en na deze operatie. Helaas is ook na een operatie 
de 5-jaars overleving van pancreaskanker slechts zo’n 
10-20%.  

Afbeelding 5: A) Pancreaskopcarcinoom, met in lichtgrijs de delen 
van de organen die verwijderd zullen worden tijdens een whipple 
operatie; B) Nieuwe situatie na whipple operatie. 
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5. De anatomie van de dunne darm
Wanneer het voedsel de maag heeft gepasseerd, komt het 
in de dunne darm terecht. De dunne darm is ongeveer 6 
meter lang en onder te verdelen in drie delen: 
• Twaalfvingerige darm (duodenum), ongeveer 30 

centimeter lang
• Nuchtere darm (jejunum), ongeveer twee meter lang
• Kronkeldarm (ileum), ongeveer drie meter lang

Duodenum
Het duodenum of de twaalfvingerige darm is het eerste 
deel van de dunne darm en is C-vormig. Het duodenum 
begint bij de kringspier van de maag en eindigt bij de 
duodenojejunale buiging. In de bocht die het duodenum 
maakt, en dus zo de C vormt, ligt de alvleesklier. 
Het duodenum bestaat uit 4 delen: een opstijgend deel, 
een afdalend deel, een horizontaal deel en opnieuw een 
opstijgend deel.
Op ongeveer tweederde van het duodenum bevinden zich 
twee papillen. De papil van Vater is de grootste papil; dit is 
de plek waar het gal en pancreassap in de twaalfvingerige 
darm terecht komen.  

Jejunum en ileum
Na het duodenum volgt het jejunum en daarna het 
ileum. Het duodenum gaat over in het jejunum bij de 
duodenojejunale buiging. Er zijn geen anatomische 
structuren die het jejunum en ileum van elkaar scheiden. 
De structuur is grotendeels hetzelfde als die van het 
duodenum, alleen wordt de darm langzaam kleiner in 
diameter. Ook de bekleding van de darm zal veranderen. 
Dit wordt besproken in het stukje over de werking van de 
dunne darm. Het jejunum heeft dus een grotere diameter 
dan het ileum. Het ileum is het laatste eenderde deel van 
de dunne darm.
De overgang van ileum naar de dikke darm is de ileocaecale 
klep, deze zorgt ervoor dat darminhoud vanuit de dikke 
darm niet terugvloeit naar het ileum. 

Afbeelding 6: De anatomie van de dunne darm

Bloedtoevoer
De dunne darm wordt door verschillende bloedvaten van 
zuurstof voorzien. Het eerste deel van de dunne darm 
wordt voorzien door de maag-duodenumslagader (arteria 
gastroduodenalis), een vertakking van de truncus coeliacus. 
Deze laatste is een grote vertakking van de aorta, oftewel 
de lichaamsslagader. De rest van het duodenum, ileum en 
jejunum wordt van bloed voorzien door een vertakking van 
de aorta, namelijk de bovenste mesenterische slagader 
(arteria mesenterica superior).

Afbeelding 7: De bloedvoorziening van de dunne darm
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6. De werking van de dunne darm 
Als het eten de maag is gepasseerd komt de voedselbrij, 
wat bestaat uit voedsel, speeksel, water en maagsap, in de 
dunne darm. De twee belangrijkste functies van de dunne 
darm zijn: 
• Vertering: voedsel wordt afgebroken tot een grootte 

waarbij opname van voedingsstoffen mogelijk is. 
Hiervoor zijn producten uit de maag, lever, alvleesklier 
en darm zelf nodig. 

• Opname: het grootste gedeelte van de afgebroken 
voedingsstoffen worden samen met water, mineralen 
en vitamines opgenomen via de darmwand. 

De wand van de dunne darm is grotendeels overal 
hetzelfde opgebouwd. De wand is geplooid en over de 
gehele lengte bekleed met darmvlokken (villi) en microvilli. 
De villi zorgen voor een oppervlaktevergroting van 
ongeveer 1000 keer. Hierdoor heeft de dunne darm een 
geschat oppervlak van 250 m2, wat te vergelijken is met de 
grootte van een tennisveld. Dit grote oppervlak maakt het 
mogelijk om veel voedingsstoffen tegelijk op te nemen. In 
iedere villus zitten bloed- en lymfevaten. De bloedvaten 
vervoeren de opgenomen voedingsstoffen, water, 
mineralen en vitamines naar de poortader en lever. Vetten 
worden door de lymfevaten afgevoerd en gaat niet langs de 
lever. Naast het opnemen van voedingsstoffen maken de 
cellen van de darmwand ook slijm, waardoor de voedselbrij 
beter kan passeren en wat de darm ook beschermt. Ook 
worden er enzymen gemaakt die helpen bij het verteren 
van voedsel. De peristaltiek van de dunne darm mengt 
het voedsel met de verteringsproducten en beweegt de 
restanten van de voedselbrij richting de dikke darm. 
 

Afbeelding 8: De wand van de dunne darm

Als de voedselbrij wordt gevolgd in de dunne darm dan 
passeert het eerst het duodenum, welke 30 cm lang is. 
Hierop komt een belangrijke afvoergang uit, welke sappen 
uit de alvleesklier en galblaas aanvoert. Deze sappen zijn 
van belang voor het verteren van voedsel in de dunne 
darm.  

Vervolgens komt de voedselbrij in het jejunum, de nuchtere 
darm, welke zijn naam heeft gekregen omdat de darm bij 
overleden mensen vaak leeg is. Daarna passeert de brij het 
ileum, welke duidelijk minder villi bevat dan het begin van 
de nuchtere darm. De voedselbrij verlaat de dunne darm 
via het de blinde darm, het begin van de dikke darm. 
In de dunne darm worden water, zouten en cholesterol 
opgenomen. Het duodenum en jejunum zijn 
verantwoordelijk voor de opname van koolhydraten, 
eiwitten, vetten, de meeste vitamines en mineralen zoals 
calcium en ijzer. Het ileum neemt vitamine C, vitamine B12 
en gal op. 
 

Afbeelding 9: Opname van voedingsstoffen in de dunne 
darm 

De dunne darm heeft een grote reservecapaciteit. Een 
mens kan dus goed een stuk dunne darm missen zonder 
dat de opname van voedingsstoffen hieronder lijdt. 
Echter kan bijvoorbeeld wel een tekort ontstaan aan 
vitamine C als het gehele ileum wordt verwijderd.
Als laatste is de dunne darm een belangrijk lymfoïd 
orgaan, wat betekent dat de dunne darm een rol speelt 
bij de afweer van ziektekiemen. Dit geldt met name voor 
het ileum, waarin Peyerse platen met witte bloedcellen 

aanwezig zijn. 
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7. De microscopische bouw van de dunne 
darm

De wand van de darm bestaat uit verschillende laagjes:
• De mucosa of het slijmvlies: dit bevat naast de 

darmepitheelcellen (enterocyten) slijmklieren. Op 
sommige plaatsen in maag en dunne darm zijn er 
ook nog kliercellen die spijsverteringssappen afgeven. 
De mucosa bevat bovendien een dun laagje gladde 
spiercellen. 

• De submucosa: onder het slijmvlies gelegen 
bindweefsel: hierin bevinden zich endocriene 
(hormoonproducerende) cellen, bloed- en lymfevaten 
en zenuwcellen.

• Een circulaire laag (rondvormig) van gladde spieren om 
het voedsel te kunnen kneden.

• Een longitudinale laag (in de lengte liggend) van 
gladde spieren om het voedsel voor te bewegen.

• De serosa: een glad glanzend omhullend vlies bij dat 
deel van het maag-darmkanaal dat vrij in de buikholte 
en in het bekken ligt.   

Het oppervlak van de dunne darm is uitzonderlijk groot. 
Dit komt door een sterk geplooide submucosa die wordt 
bedekt met een mucosa.

De darmwand is voorzien van een aaneenschakeling van 
uitsteeksels, de darmvlokken (villi). Deze villi hebben aan 
het uiteinden microscopische fijne uitsteeksels (microvilli). 
Hierdoor is het membraanoppervlak van de cellen van de 
dunne darm ongeveer 250 m2 groot.
Het slijmvlies en de villi zijn rijk van bloed en lymfe 
voorzien. Dit is van belang voor de afvoer van de 
geresorbeerde verteringsproducten. 
Centraal in de darmvlokken bevinden zich enkele gladde 
spiervezels die de villi als tongetjes kunnen intrekken 
en uitsteken. Daardoor wordt de aanraking met de 
verteringproducten bevorderd en wordt een pompwerking 
uitgeoefend. 
De cellen van de darmvlokken groeien zeer snel. Deze 
groeien vanuit de basis van de villi in de zogenoemde 
crypten van Lieberkühn. De cellen delen zich snel en 
schuiven op naar de top van de villus. Aan de top vindt 
steeds afstoting van de oudste cellen plaats.  

In de darm zitten veel soorten cellen die elk een eigen 
functie hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld de slijmbekercellen, 
waardoor de darmwand beschermd wordt en de entero-
endocriene cellen die verschillende hormonen in de darm 
toevoegen. 

De submucosa heeft dus grotere bloed- en lymfevaten. 
Deze zijn onderling verbonden met neuronen van de 
submucosale zenuw plexus (Meissner). In het laatste deel 
van de dunne darm ligt een goed ontwikkelde lymfoïde 
weefsel de zogenoemde MALT. 
Tussen de twee spierlagen in de darm ligt nog een 
zenuwplexus. Deze zenuwen zorgen ervoor dat de 
peristaltiek van de darm goed functioneert. 

Afbeelding 9: Opname van voedingsstoffen 

Afbeelding 10: Gedetailleerde weergaven van de darmwand
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8. Coeliakie

Patiënten met coeliakie hebben een overgevoeligheid voor 
gluten. Gluten zijn een bepaald soort eiwitten die in een 
aantal granen zitten. Zo zit het in tarwe, waarvan veel 
brood wordt gemaakt. Ook zit het in durum (couscous, 
bulgur en veel pasta’s), spelt (broden en bieren), rogge 
(broden, bieren en knäckebröd) en gerst (bieren, sterke 
drank en broden). 
Gluten zitten dus in een groot deel van ons voedsel, 
waardoor coeliakie een grote invloed heeft op het leven 
van de patiënt.
Op dit moment zijn er ongeveer 25.000 mensen in 
Nederland met de diagnose van coeliakie. 85% wordt 
echter niet gediagnosticeerd omdat de klachten veelal mild 
zijn. Er wordt geschat dat 0,5-1% van de bevolking coeliakie 
heeft. 

De ziekte
Bij coeliakie is er sprake van een overgevoeligheid voor 
de eiwitgroep gluten. Bij de vertering van gluten lijkt het 
mis te gaan. Dit vindt voornamelijk plaats in het eerste 
deel van de dunne darm ( jejunum). De afbraakproducten 
van gluten worden hier foutief herkend door ons eigen 
immuunsysteem, waardoor er een ontstekingsreactie 
ontstaat. Het lichaam begint vervolgens de darmwand aan 
te vallen. De darmvlokken gaan hierdoor kapot. Ten gevolge 
hiervan kan de patient niet alle voedingsstoffen opnemen 
die hij nodig heeft en deze voedingsstoffen blijven in de 
ontlasting achter.
Iemand met coeliakie kan daarom veel verschillende 
klachten hebben. Bacteriën krijgen hierdoor een kans 
om een gedeelte hiervan te gaan verteren. Dit lijdt tot de 
volgende klachten:
Aanhoudende diarree, obstipatie, stinkende ontlasting, 
opgezette buik (bij de vertering van voedingsstoffen door 
bacteriën ontstaat ook veel gas) en buikpijn
Een aantal andere klachten ontstaan juist door een 
tekort aan bepaalde voedingsstoffen die niet kunnen 
worden opgenomen: Verminderde groei en late pubertijd 
bij kinderen, onvruchtbaarheid en botontkalking bij 
ouderen, bloedarmoede (tekort ijzer en vitamine B12) en 
vermoeidheid. 

Afbeelding 11: Veranderingen van de darmwand onder 
invloed van coeliakie

Diagnose en behandeling
Coeliakie kan worden vastgesteld door te kijken naar 
antistoffen tegen gluten in het bloed. Als deze aanwezig 
zijn geeft dit aanleiding om met een endoscoop naar 
het eerste gedeelte van de dunne darm te gaan kijken. 
Als daar schade te zien is wordt er een biopt afgenomen, 
zodat er onder de microscoop naar de karakteristieke 
platte darmvlokken en overmatige aanwezigheid van 
afweercellen kan worden gekeken. 
Indien de diagnose coeliake wordt gesteld zijn er helaas 
weinig mogelijkheden qua behandeling. Het lichaam ziet 
gluten namelijk al als iets wat er niet thuishoort en het is 
op dit moment nog niet mogelijk om dit met medicijnen 
ongedaan te maken. De patiënt moet daarom levenslang 
een glutenvrij dieet volgen.
We weten dus dat coeliakie schade kan veroorzaken aan 
de darmwand. Hierdoor kan het soms zijn dat bepaalde 
voedingsstoffen niet goed opgenomen kunnen worden. 
Daarom moeten sommige mensen met coeliakie extra 
voedingsstoffen binnen krijgen in de vorm van een 
supplement. 
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Stellingen
1.  De alvleesklier bestaat uit een kop, lichaam en staart

2. De Eilandjes van Langerhans zorgen voor de productie 
van spijsverteringsenzymen die vetten, eiwitten 
en koolhydraten in de voeding afbreken zodat de 
voedingsstoffen opgenomen kunnen worden.

3. Pancreatitis kan ontstaan doordat de enzymen van de 
alvleesklier de eigen cellen beschadigen waardoor de 
alvleesklier gaat ontsteken

4.Alvleesklierkanker wordt ook wel een silent killer 
genoemd. 

5.Het eerste deel van de dunne darm wordt van bloed 
voorzien door een aftakking van de truncus coeliacus

6. Naast vertering en opname van voedingsstoffen heeft de 
dunne darm ook nog een rol binnen het bestrijden van 
ziektekiemen. 

7. De serosa van de darm ligt boven de mucosa in de darm 
(meer naar de binnenkant van de darm toe).

8. De enige behandeling bij coeliakie is het niet meer eten 
van koolhydraten

Begrippenlijst

1. Anatomie van de alvleesklier
• Enzymen: Eiwitten die helpen bij het afbreken van 

voedingsstoffen. 
• Ductus pancreaticus: de grote afvoergang van de 

alvleesklier
• Accessoire ductus pancreaticus: een kleinere, extra 

afvoergang van de alvleesklier
• Endocrien weefsel: weefsel dat hun producten afgeeft 

aan het bloed (hormonen)
• Exocrien weefsel: weefsel dat hun producten afgeeft 

via buisjes/holtes in het lichaam
• Acinaire cellen: soort cellen dat in de alvleesklier 

enzymen maken voor de vertering
• Eilandjes van Langerhans: clusters van cellen die 

hormonen produceren in de alvleesklier
• Glucagon: Dit hormoon zorgt voor een toename van 

suiker in het bloed. 
• Insuline: Dit hormoon zorgt voor een afname van 

suiker in het bloed. 
• Somatostatine: Is een hormoon dat de werking van 

andere hormonen of processen inde darmen en maag 
remt. 

• Pancreas polypeptide: Dit hormoon reguleert de 
werking van de pancreas. 

2. Functies van de alvleesklier
• Enzymen: eiwitten
• Trypsine: Zorgt voor het afbreken van eiwitten tot 

kleinere moleculen 
• Lipase: Lipase is een enzym dat zorgt voor het afbreken 

van vetmoleculen
• Protease: Protease is een enzym dat helpt bij het 

afbreken van eiwitten tot kleinere moleculen 
• Ductus pancreaticus: Afvoergang die het sap van de 

alvleesklier naar de twaalfvingerige darm brengt. 
• Insuline: Een hormoon dat zorgt voor het verlagen van 

de suikerspiegel in het bloed
• Glucagon: Een hormoon dat zorgt voor een toename 

van de suikerspiegel in het bloed
• Glucose: Dit is een ander woord voor suiker
• Hyperglykemie: verhoogde bloedsuikerspiegel
• Auto-immuunziekte: Een ziekte waarbij het het 

verdedigingsmechanisme van het lichaam cellen van 
het eigen lichaam gaat aanvallen. 

• Antistoffen: Dit zijn stoffen die het lichaam aanmaakt 
om lichaamsvreemde stoffen aan te vallen. 

3. Pancreatitis
• Enzymen: stoffen die eiwitten afbreken in hele kleine 

onderdelen (aminozuren) zodat ze opgenomen kunnen 
worden in het lichaam of tot nieuwe eiwitten kunnen 
worden gebouwd

• CT-scan: een scan die gebruik maakt van 
röntgenstralen. Wordt vooral gebruikt voor hardere 
weefsels (botten, kraakbeen)
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• MRI-scan: een scan die gebruik maakt van 
magnetisme. Wordt vooral gebruikt voor zachtere 
weefsels (meeste organen in de buik en borst, spieren)

• Sonde: een slangetje dat via de neus en slokdarm naar 
de maag gaat. Dit wordt gebruikt om vloeibaar voedsel 
toe te dienen bij patiënten die zelf niet kunnen eten

• Infuus: Dit is een slangetje dat in de ader wordt 
geplaatst. Via dit slangetje kunnen voeding en 
medicatie worden toegediend

4. Alvleesklierkanker
• Pancreas: alvleesklier
• Carcinoom: kanker ontstaan uit epitheelcellen. 

Epitheelcellen zijn cellen die de holle organen en 
de klieren bedekken en die de buitenste laag van 
de huid vormen. Er zijn heel veel verschillende 
soorten carcinomen, zoals pancreaskopcarcinoom of 
schildkliercarcinoom. 

• Algehele malaise: een algemeen gevoel van ziek-zijn
• Icterus: geelzucht, hierbij is er sprake van een 

geelverkleuring van bijvoorbeeld het oogwit van de 
ogen of van de huid. De oorzaak is een te veel aan 
bilirubine.

• Bilirubine: afbraakproduct van rode bloedcellen, 
bilirubine wordt met het gal via de galwegen naar de 
darmen getransporteerd en verlaat het lichaam via de 
ontlasting. 

• Curatief: een ander term voor genezend. Bijvoorbeeld: 
een curatieve behandeling een genezende 
behandeling. Een behandeling kan ook ter bestrijding 
van symptomen zijn, maar niet ervoor zorgen dat 
een patiënt volledig genezen is, zoals bijvoorbeeld 
pijnbestrijding. 

• Whipple operatie/pancreaticoduodenectomie: 
operatie uitgevoerd bij de behandeling van een 
pancreaskoptumor. Hierbij wordt de pancreaskop, 
samen met de twaalfvingerige darm (het duodenum), 
de galblaas en galwegen en soms een deel van de 
maag verwijderd.

5. De anatomie van de dunne darm
• Duodenum: eerste deel van de dunne darm, ook wel 

twaalfvingerige darm genoemd
• Jejunum: het tweede deel van de dunne darm, ook wel 

nuchtere darm genoemd

• Ileum : het derde en laatste deel van de dunne darm, 
ook wel kronkeldarm genoemd

• Duodenojejunale buiging: de overgang van het 
duodenum naar het jejunum

• Papil van Vater: opening in het duodenum waar het gal 
en pancreassap in uit komt

• Ileocaecale klep : overgang van het ileum naar de dikke 
darm, die terugstroom van darminhoud naar het ileum 
voorkomt

• Arteria gastroduodenalis: Bloedvat dat het eerste deel 
van de dunne darm voorziet. 

• Truncus coeliacus: een grote aftakking van de 
lichaamsslagader

• Arteria mesenterica superior: Bloedvat dat zorgt voor 
de bloedvoorziening van het duodenum, jejunum en 
ileum. 

6. De werking van de dunne darm 
• Villi: darmvlokken
• De poortader: Deze ader vervoert zuurstof arm en 

voedingsarm bloed naar de lever. 
• Peristaltiek: knijpende beweging waardoor de 

voedselbrij wordt voortgeduwd 
• Peyerse platen: lymfeweefsel met als functie het 

herkennen en bestrijden van infecties  

7. De microscopische bouw van de dunne darm
• Villi: darmvlokken zijn de vlokkige aanhangels in 

de darmen. Hierdoor kan het voedsel beter verteerd 
worden. 

• Microvilli: dit zijn de kleinere vlokken die op de villi 
zitten. 

• Crypten van Lieberkühn: deze zitten aan de basis 
van de villi, onderaan. Hier worden nieuwe cellen 
geproduceerd.  

• Enteroendocriene: Cellen in de darm die hormonen 
produceren. 

• MALT: Dit is de mucosa associated lymphoid tissue, of 
te wel lymfeweefsel dat onder de mucosa van de darm 
ligt. 

• Submucosale zenuw plexus: een verzameling van 
zenuwen dat in de submucosa gelegen is. 

• Peristaltiek: Knijpbeweging van de darm
• Slijmbekercellen: Deze cel zorgt voor de prodcutie van 

het slijm in de darm. 
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• Gladde spiercellen: Dit is een type spiercel dat in de 
darmwand zit. Dit soort spiercellen kan niet vrijwillig 
worden aangestuurd.

• Zenuwplexus: een verzameling van zenuwen

8. Coeliakie
• Gluten: Gluten zijn een bepaald soort eiwitten die in 

een aantal granen zitten.
• Immuunsysteem: Het verdedigingsmechanisme van 

ons eigen lichaam tegen vreemde indringers. 
• Antistoffen: Dit zijn stoffen die het lichaam aanmaakt 

om lichaamsvreemde stoffen aan te vallen. 
• Endoscopie: Een techniek waarbij er met een slangetje 

aan de binnekant van de darm kan worden gekeken. 
• Biopt: een klein stukje weefsel dat bij een endoscopie 

wordt afgenomen. Dit wordt vervolgens verder 
onderzocht onder de microscoop. 
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Disclaimer: De informatie in dit boekje is compact en daardoor niet 
volledig. De aangeboden informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld om 
zelf diagnoses te stellen of tot zelfmedicatie over te gaan, en is geen 
enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de 
verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt. Indien u aan de hand van 
informatie uit deze publicatie meent dat u iets mankeert, adviseren wij u 

altijd contact op te nemen met uw huisarts of

Gezondheidsuniversiteit 2021
Reeks 18 | Spijsvertering 


