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1. De bouw van de lever en galblaas

De bouw van de lever 
De lever is een orgaan dat zich bovenin aan de rechterzijde 
van de buik bevindt en bij volwassenen ongeveer 1.5 kg 
weegt. Het orgaan heeft een rood-bruine kleur en bestaat 
grofweg uit twee kwabben: een grotere rechterkwab en 
een wat kleinere linkerkwab. Als we een stukje van de 
lever onder de microscoop zouden leggen, zien we dat de 
lever bestaat uit duizenden leverkwabjes van ongeveer 1 
millimeter groot. Deze bestaan onder andere uit levercellen 
(hepatocyten) en andere gespecialiseerde cellen die een rol 
spelen in het uitvoeren van de vele functies van de lever. 
De lever is omringd door andere organen en structuren: 
linksonder raakt de lever de maag, onder de rechterzijde 
van de lever bevindt zich de galblaas en de bovenzijde 
van de lever ligt tegen het middenrif aan. De lever is 
gedeeltelijk met het middenrif vergroeid waardoor de 
positie van de lever sterk afhankelijk is van de ademhaling. 
Aangezien de lever zich over het algemeen volledig 
onder de ribben bevindt, is deze met het lichamelijk 
onderzoek moeilijk met de hand te bereiken. Om dit te 
vergemakkelijken wordt aan patiënten gevraagd om diep 
en krachtig in te ademen. Hierbij vullen de longen zich met 
lucht, waardoor het middenrif en dus ook de lever een stuk 
lager komt te liggen en deze met de hand beter te voelen 
is. 

Afbeelding 1: De positie van de lever in de buik

De bloedvoorziening van de lever 
De lever is een zeer goed doorbloed orgaan. Normaal 
gesproken ontvangt een orgaan alleen zuurstofrijk 
bloed via een slagader en verlaat zuurstofarm bloed het 

orgaan via een ader. Bij de lever is dit anders. De lever 
ontvangt naast zuurstofrijk bloed via de leverslagader 
ook zuurstofarm bloed via de poortader. De poortader 
is een ader afkomstig van een aantal organen in de buik 
zoals: de darmen, de maag en de alvleesklier. Het bloed 
in de poortader bevat veel voedingsstoffen maar ook 
afvalstoffen die door de lever verwerkt zullen worden. 
Wanneer de lever zijn werk gedaan heeft, zal het bloed via 
leveraders de lever verlaten en zijn weg terugvinden naar 
het hart.  

De bouw van de galblaas 
Een van de functies van de lever is het produceren van 
gal. Het geproduceerde gal verlaat de lever via meerdere 
galwegen. Uiteindelijk vormen deze galwegen één galweg, 
de gemeenschappelijke levergang (ductus hepaticus 
communis ). Zodra deze de lever heeft verlaten splitst 
deze zich weer in twee galwegen: het galkanaal (ductus 
cysticus) die richting de galblaas gaat en de galgang 
(ductus choledochus) die richting de twaalfvingerige darm 
loopt. Wanneer gal wordt geproduceerd op een moment 
dat iemand net gegeten heeft, zal het gal vanuit de lever 
via de galgang direct richting de twaalfvingerige darm 
lopen om hier te helpen bij de vertering van het voedsel. 
Wanneer het gal niet direct nodig is, zal het vanuit de lever 
via het galkanaal de galblaas instromen waar het kan 
worden opgeslagen. De galblaas is een groen zakje van 
ongeveer 10 centimeter lang dat zich aan de onderzijde 
van de lever bevindt. De gespierde wand van de galblaas 
kan samentrekken om, wanneer nodig, gal weer terug 
de galwegen in te sturen waar het zijn weg naar de 
twaalfvingerige darm kan vervolgen.

Afbeelding 2: De galblaas en zijn galwegen
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2. De werking van de lever en glablaas

Werking van de lever
De lever vormt in de bloedsomloop een tussenstation 
tussen het maag-darmkanaal en het veneuze deel van de 
grote circulatie. Al het bloed uit de maag en darmen moet 
eerst de lever passeren. Het orgaan speelt een belangrijke 
rol bij het handhaven van de concentratie van allerlei 
stoffen in het bloed en heeft daardoor een directe invloed 
op het interne milieu van het lichaam. Met betrekking tot 
deze functies kan de volgende indeling worden gemaakt:
• Vorming van gal
• Koolhydraatstofwisseling: In het voedsel dat je eet, 

zitten o.a. suikers maar die zijn niet allemaal meteen 
nodig. Deze worden naar je lever getransporteerd 
en opgeslagen als glycogeen. Glycogeen kan tijdens 
inspanning weer worden omgezet naar suiker om als 
brandstof gebruikt te kunnen worden.

• Eiwitstofwisseling: Bij de vertering van voedsel 
ontstaan kleine delen van eiwitten, deze worden naar 
de lever getransporteerd zodat de lever hiervan weer 
nieuwe eiwittenketens kan maken. Deze eiwitten 
worden vervolgens weer in het lichaam gebruikt, 
bijvoorbeeld bij de opbouw van spieren.

• Vetstofwisseling: Bij de vertering van voedsel komen 
er ook vetzuren vrij. Er bestaan verzadigde en 
onverzadigde vetzuren. Verzadigde vetzuren zijn de 
slechte vetten en deze kunnen door de lever omgezet 
worden naar onverzadigde vetzuren die gebruikt 
kunnen worden in de stofwisseling of als brandstof.

• Ontgiftigen en reinigen: Dagelijks kunnen er veel 
schadelijke stoffen in je lichaam terechtkomen, zoals 
alcohol of medicijnen. De lever kan deze schadelijke 
stoffen onschadelijk maken en vervolgens afvoeren via 
de ontlasting of urine.

• Opslag: Behalve glycogeen, kunnen ook andere stoffen 
opgeslagen worden in je lever. De lever scheidt deze 
dan uit als je lichaam ze nodig heeft. Dit betreffen 
bijvoorbeeld vetten, aminozuren, vitamines, mineralen

Om deze bovengenoemde functies uit te kunnen 
oefenen zijn er twee afzonderlijke systemen aanwezig, 
namelijk het bloedvatsysteem en galgang systeem. 
Het bloedvatsysteem is nodig zodat er belangrijke 
voedingsstoffen uit de darmen naar de lever kunnen 
worden getransporteerd. Het bloed vanuit de darmen komt 
de lever binnen via de poortader. De levercellen kunnen de 

voedingsstoffen dan omzetten, bewaren of weer afgeven 
aan bloedvaten wanneer het lichaam deze nodig heeft. Het 
galgang systeem wordt hieronder verder uitgelegd.

Afbeelding 3: Een leverlobje

Afbeelding 4: De functies van de lever

De werking van de galblaas
De primaire functie van de galblaas is het opslaan van gal 
en het concentreren hiervan. Wanneer de cellen van de 
darm het hormoon CCK uitscheiden, knijpt de galblaas 
samen waardoor het gal in de twaalfvingerige darm 
uitgescheiden wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens 
het eten. In de twaalfvingerige darm verbetert gal de 
afbraak en opname van vetten door emulgatie. Daarnaast 
wordt bilirubine, dat bij afbraak van rode bloedcellen als 
afvalproduct ontstaat, via de gal uitgescheiden.
Het gal wordt gevormd door de levercellen, de 
hepatocyten, en uitgescheiden in de gal canaliculi. Via 
de galductuli en de galgang kan de gal rechtstreeks in 
de twaalfvingerige darm worden uitgescheiden of eerst 
opgeslagen worden in de galblaas. De gal bestaat uit 
water met daarin opgeloste vetten, galzouten, cholesterol, 
eiwitten, bilirubine en elektrolyten.

Gezondheidsuniversiteit 2021
Reeks 18 | Spijsvertering 



Avond 5 3

Een gezond idee
van het 
Maastricht UMC+

3. Niet-alcoholische leververvetting 

NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease) staat voor niet-
alcoholische leververvetting. Dit ziektebeeld komt vooral 
voor in de westerse landen en is vaak het gevolg van een 
ongezonde leefstijl met weinig lichaamsbeweging en 
calorierijke voeding. 
NAFLD is een verzamelnaam van leveraandoeningen. Het 
beginstadium van deze aandoening is leververvetting 
en het vervolg hierop is een leverontsteking (NASH). De 
leverontsteking kan zich ontwikkelen tot levercirrose en 
uiteindelijk leverkanker. 

Stadia en klachten
Niet-alcoholische leververvetting kent verschillende stadia, 
waarbij mensen ook andere klachten kunnen ervaren. 
Het eerste stadium is leververvetting (steatose). Hierbij 
kunnen mensen nog klachtenvrij zijn of vage klachten 
ervaren zoals: vermoeidheid, algeheel niet lekker voelen 
of ongemak rechts in de bovenbuik (plaats van de lever). 
Leververvetting komt door het ophopen van vetten in de 
levercellen. Dit wordt veroorzaakt door een verstoorde 
balans in de vetstofwisseling en de suikerstofwisseling. 
Dit wordt vaker gezien bij mensen met obesitas (BMI > 30) 
en mensen waarbij het lichaam minder gevoelig is voor 
insuline (zoals bij suikerziekte, type 2). Dit geeft de aanzet 
om vetzuren vanuit het vetweefsel door de levercellen op 
te laten nemen en om levercellen meer vetzuren te laten 
aanmaken. Deze vetstapeling kan weer verdwijnen als de 
oorzaak wordt weggenomen. Dit maakt leververvetting 
een omkeerbaar proces.  Geïsoleerde leververvetting 
(steatose) gaat bijna nooit over in verlittekening van de 
lever (cirrose) en kent geen verhoogd risico op sterfte. 
Een tweede stadium is non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), oftewel niet-alcoholische leverontsteking. Van 
de mensen die NAFLD hebben, ontwikkelt 20-30% NASH. 
NASH veroorzaakt weinig tot geen klachten, waardoor het 
lastig onderscheiden kan worden van leververvetting. Om 
de diagnose van leverontsteking te stellen moet er daarom 
een hapje van het weefsel genomen worden  genomen 
(een biopt). Wanneer wel klachten optreden is de ziekte 
vaak al vergevorderd en kan het zijn dat levercirrose 
al ontwikkeld is. Klachten die kunnen optreden zijn 
vermoeidheid, gewichtsverlies en spierzwakte. Binnen de 

groep van leverontsteking wordt een algemeen hogere 
sterfte gezien en een hoger risico op het ontwikkelen van 
verlittekening van de lever.
Het derde stadium is lever verlittekening (cirrose). 
Hierbij wordt het gezond leverweefsel vervangen door 
littekenweefsel. Dit is een onomkeerbaar proces.  Van de 
mensen die leverontsteking krijgen (de 20-30%) ontwikkelt 
11-15% ook verlittekening van de lever.
Dit brengt serieuze risico’s met zich mee op de lange 
termijn. Zo lijdt ongeveer 30% van de mensen met 
levercirrose na 8 jaar aan leverfalen, waarbij deze zijn 
functies niet meer goed kan uitvoeren. Ook is er ongeveer 
7% die na 6.5 jaar hierbij een kwaadaardige levertumor 
ontwikkelt. 

Afbeelding 5: een gezonde lever (boven) in vergelijking met 
leververvetting (onder)

Behandeling
De behandeling van leververvetting bestaat vooral uit het 
aanpakken van de risicofactoren hiervoor. Dit betekent 
dat mensen met overgewicht moeten proberen om af te 
vallen. Door een gezonde leefstijl met gewichtsverlies, door 
een gezond dieet en genoeg beweging zien we ook dat het 
lichaam weer gevoeliger wordt voor insuline. Zo worden 
beide factoren dus weggenomen.
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4. Alcohol en de lever

Het effect van alcohol op de lever
Alcohol beschadigt verschillende organen, maar het 
orgaan dat op de lange termijn vaak de meeste schade 
oploopt is de lever. In de lever wordt alcohol afgebroken 
door verschillende enzymen. Uiteindelijk wordt alcohol 
afgebroken tot water (H2O) en koolstofdioxide (CO2). Het 
water wordt vervolgens uitgeplast en het koolstofdioxide 
wordt uitgeademd. 
Wanneer er veel alcohol of voor lange perioden alcohol in 
het bloed zit, kan de lever de afbraak hiervan soms niet 
aan. Dit komt doordat er te weinig enzymen zijn voor de 
hoeveelheid alcohol die afgebroken moet worden. Vaak 
vindt er dan een ophoping van acetaldehyde in de lever 
plaats. Acetaldehyde is het eerste afbraakproduct van 
alcohol voordat het verder tot water en koolstofdioxide 
afgebroken wordt. Acetaldehyde is een schadelijke stof 
voor het hele lichaam. Als er veel acetaldehyde in de lever 
zit dan beschadigt het de levercellen waardoor de normale 
stofwisseling van de lever ontregeld wordt. Als eerste, 
gaan de levercellen daardoor te veel vet vasthouden, 
ook wel leververvetting genoemd. Daarnaast kunnen de 
levercellen gaan ontsteken (hepatitis) en er kan uiteindelijk 
littekenweefsel ontstaan (levercirrose). Leververvetting en 
leverontsteking zijn omkeerbare processen. Dat is niet het 
geval bij verlittekening van de lever, dat is onomkeerbaar.
Risico op het krijgen van een leverziekte door 
alcoholgebruik zijn onder andere afhankelijk van de 
hoeveelheid alcoholgebruik, de duur van het alcohol 
gebruik, het geslacht van de patiënt en van genetische 
factoren. 

Symptomen en diagnostiek
Klachten ontstaan vaak pas na jaren alcoholgebruik, 
wanneer er al verlittekening van de lever is. Mogelijke 
klachten zijn misselijkheid, gewichtsverlies, vermoeidheid, 
buikpijn, geelzucht (icterus), bolle buik gevuld met vocht 
(ascites) en kleine spinachtige bloedvaatjes (zie afbeelding 
6). Ook kan de lever zich uitzetten en gevoelig worden. 
Tijdens het lichamelijk onderzoek van de lever zal dit door 
een arts worden opgemerkt.

Afbeelding 6: Spinachtige bloedvaatjes als symptoom 

Om de diagnose te stellen, moet er aanvullend onderzoek 
worden gedaan. Bij bloedonderzoek wordt er onder 
andere gekeken naar stoffen die de lever aanmaakt, 
de leverwaarden. Deze zijn verhoogd in het geval van 
leverschade. Ook kan er een echo gemaakt worden om 
de lever te bekijken. Als er te veel vet in de cellen van de 
lever zit of als er littekenweefsel is gevormd, is dit op de 
echobeelden zichtbaar. Als er daarna nog getwijfeld wordt 
over de diagnose kan er een biopsie van de lever worden 
gedaan. Hierbij wordt er met een naald in de lever geprikt. 
Vervolgens haalt de arts een klein stukje van de lever weg. 
Dit kan onder een microscoop worden bekeken om de 
definitieve diagnose te stellen.

Behandeling
Allereerst moet een patiënt zo snel mogelijk stoppen 
met het drinken van alcohol. Hierbij kunnen patiënten 
hulp krijgen. Mocht de patiënt alleen last hebben van 
leververvetting en ontsteking van de lever, dan kan 
dit genezen. Mocht een patiënt al last hebben van 
littekenweefsel in de lever, dan zal er geen volledig herstel 
optreden. Naast het stoppen met drinken, zijn er nog 
andere leefstijladviezen voor deze patiënten. Zo is een 
goed dieet met veel eiwitten en voldoende vitaminen 
belangrijk. Patiënten met een alcoholverslaving krijgen 
namelijk minder vitamines binnen doordat de lever door 
de schade deze minder goed kan opnemen, maar ook 
slechte eetgewoontes. Ook moeten patiënten voldoende 
calorieën binnenkrijgen met hun voeding, vooral als ze 
vermagerd zijn. Bij de meeste patiënten is dit voldoende. 
Mocht een patiënt er echter heel slecht aan toe zijn, dan 
kan het zijn dat er een donorlever nodig is. De wachtlijst 
voor leverdonatie is in Nederland erg lang en de eisen (o.a. 
rondom het gebruik van alcohol door de patiënt die de 
lever ontvangt) zijn streng. Veel patiënten komen daarom 
al te overlijden voordat ze een lever kunnen ontvangen.
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5. Galstenen en ontsteking van de 
galblaas

Gal wordt in de lever gemaakt en is nodig om vetten af 
te breken. Gal wordt tijdelijk opgeslagen in de galblaas 
voordat het via de galwegen naar het duodenum gaat. Bij 
maaltijden trekt de galblaas samen om gal naar de darmen 
te brengen. Tijdens het samenknijpen van de galblaas 
kan het voorkomen dat er een restje gal achterblijft 
in de galblaas. Dit ‘stilstaand gal’ kan gaan indikken 
en langzaam verstenen waardoor galstenen gevormd 
worden. De grootte van galstenen varieert enorm. Ze 
kunnen heel klein zijn, waardoor je er nooit last van hebt, 
maar ze kunnen ook zo groot zijn als een knikker. Er zijn 
verschillende soorten galstenen namelijk pigmentstenen 
en cholesterolstenen. Pigmentstenen zijn opgebouwd uit 
bilirubine. Bilirubine is een afvalstof die vrijkomt bij de 
afbraak van oude rode bloedcellen. Het heeft een intens 
gele kleur, waardoor deze stenen er ook geel uitzien. 
Cholesterolstenen bestaan voornamelijk uit cholesterol 
afkomstig van gal. Cholesterolstenen komen vaker voor 
bij vrouwen dan bij mannen. Ook andere factoren zoals 
oestrogeengebruik, obesitas, leeftijd (>40 jaar), vrouwelijk 
geslacht en genetische factoren dragen bij aan een 
verhoogde cholesterol afscheiding en dus een verhoogd 
risico op galstenen. 
Wanneer een galsteen klem komt te zitten in een van de 
galwegen ontstaan er klachten. De galvloeistof kan dan 
niet meer goed doorstromen. De galblaas zal proberen 
de galsteen door te laten stromen door hevig samen te 
trekken. Dit kan hevige pijn veroorzaken in de rechter 
bovenbuik, ook wel galkoliek genoemd. Deze koliekpijn 
komt vaak in aanvallen en kan enkele uren aanhouden. 
Typisch van koliekpijn is dat mensen niet stil kunnen zitten 
(bewegingsdrang). 

Afbeelding 7: Galstenen in de galblaas

Cholecystitis
Een galblaasontsteking, ook wel cholecystitis, is een 
ontsteking van de galblaas. In 95% van de gevallen wordt 
het veroorzaakt door een galsteen die de afvoer van 
gal naar de galwegen afsluit. Overige oorzaken van een 
cholecystitis zijn: een infectie na operatie, verwonding 
of een tumor in de lever, galwegen of alvleesklier. Een 
galblaasontsteking kan acuut of chronisch zijn. Een acute 
galblaasontsteking is een plotseling optredende ontsteking 
van de galblaas. Een chronische galblaasontsteking 
is een ontsteking van de galblaas die regelmatig 
terugkomt of langdurig aanwezig blijft. In tegenstelling 
tot galsteenaanvallen is de scherpe pijn in de rechter 
bovenbuik bij een galblaasontsteking continu aanwezig 
en willen mensen het liefste stilliggen. Andere kenmerken 
zijn koorts, misselijkheid en braken. Ook kan er sprake zijn 
van geelzucht, ontkleurde ontlasting (stopverf) en donkere 
urine. Deze symptomen worden veroorzaakt doordat gal de 
darmen niet bereikt door de obstructie. 

Diagnose
Lichamelijk onderzoek: koorts, drukpijn rechter bovenbuik 
met een positief teken van Murphy, geelzucht
Bloedonderzoek: verhoogde ontstekingswaarden en 
leverwaarden
Aanvullend onderzoek: echografie of een CT-scan van de 
buik kan gemaakt worden om een galblaasontsteking vast 
te stellen. Kenmerken van een galblaasontsteking zijn een 
uitgezette galblaas, vrij vocht in de galblaas en verdikking 
van de galblaaswand. 

Behandeling 
De behandeling van een galblaasontsteking is het operatief 
verwijderen van de galblaas (cholecystectomie). Omdat 
de meeste galstenen ontstaan in de galblaas, is de kans 
op nieuwe galstenen na deze operatie klein. Je kunt goed 
leven zonder galblaas. Soms moet je lichaam even aan 
de nieuwe situatie wennen.  De galblaas kan verwijderd 
worden via een kijkoperatie of via een open buikoperatie. 
Een kijkoperatie is de standaard. Als een operatie niet 
wenselijk of mogelijk is kan geprobeerd worden de 
galblaasontsteking te behandelen met antibiotica of door 
drainage.
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6. Geelzucht

Icterus is de medische benaming voor geelzucht. Bij deze 
aandoening zal er een geelverkleuring plaatsvinden bij de 
patienten. De eerste plaats waar de geel verkleuring voor 
het eerst wordt opgemerkt is meestal het oogwit.  Als de 
icterus toeneemt wordt de huid ook geel.
De gele kleur van de patiënt ontstaat door een overmaat 
aan bilirubine in het bloed. Bilirubine is een afbraakproduct 
van de rode bloedcellen in de lever. Geelzucht kan ontstaan 
wanneer er ergens in dit proces wat fout gaat. 
Ophoping van bilirubine kan schadelijk zijn. 

Afbeelding 8: Geelzucht in het oogwit

Bilirubine
Rode bloedcellen worden in het  beenmerg aangemaakt. 
Deze cellen blijven normaal gemiddeld zo’n 120 dagen 
aanwezig in het bloed. Wanneer ze kapot gaan laten ze het 
hemoglobine vrij. Vervolgens wordt deze hemoglobine in 
het bloed afgebroken tot bilirubine. In de bloedbaan zal 
deze bilirubine binden aan een speciaal eiwit (albumine)
Dit eiwit zorgt voor het transport van bilirubine naar 
de lever. In de lever wordt de bilirubine opgenomen en 
omgezet in wateroplosbare bilirubine. De lever scheidt 
deze vorm van bilirubine vervolgens uit via de gal. De 
bilirubine kan ook veranderingen ondergaan in de darmen 
waardoor het ook via de urine uitgescheiden kan worden 
of via de ontlasting. 

Oorzaken van geelzucht 
Geelzucht kan optreden wanneer er voor de lever iets 
fout loopt. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er plots 
heel veel rode bloedcellen worden afgebroken. Dit kan 
onder andere ontstaan door sikkelcelanemie. Hierdoor 
werkt de rode bloedcel minder goed en wordt deze ook 
versneld afgebroken. Daarnaast kunnen geneesmiddelen 
zorgen voor schade aan rode bloedcellen waardoor deze 
eerder stuk gaan en kan ook een infectie met bijvoorbeeld 

malaria, ervoor zorgen dat er een verhoogde afbraak is van 
rode bloedcellen.
Ook kan er iets foutlopen in de lever zelf. Dit komt door 
een leveraandoening die het functioneren van de lever 
vermindert. Voorbeelden hiervan zijn:
Hepatitis, een ontsteking van de lever. Door de 
aanwezigheid van deze ontsteking functioneert de lever 
minder goed. Als een hepatitis lang aanhoudt dan ontstaat 
er verlittekening van de lever. Dit noemt men levercirrose. 
Bij cirrose zal de lever voor altijd minder goed kunnen 
werken.
Ook kan er een genetisch probleem zijn in de lever. Het 
syndroom van Gilbert is hier een voorbeeld van. Bij 
deze genetische ziekte is er te weinig van een enzym 
dat betrokken is bij de omzetting van bilirubine naar 
wateroplosbaar bilirubine. Hierdoor kan het lichaam de 
bilirubine minder goed uitscheiden.
Verder kan er ook nog wat fout lopen bij de afvoer van de 
bilirubine. Dit kan ontstaan wanneer de galwegen verstopt 
raken. De belangrijkste oorzaak hiervoor is een galsteen 
die de galgang verstopt. Door deze verstopping hoopt het 
wateroplosbaar bilirubine zich op in het lichaam.

Gele baby’s
Een voorbeeld van een normale (fysiologische) icterus kan 
voorkomen bij baby’s. Baby’s hebben namelijk wanneer zij 
in de baarmoeder zitten rode bloedcellen met een net wat 
ander type hemoglobine. 
Na de geboorte worden deze rode bloedcellen afgebroken. 
Bij deze verhoogde afbraak van deze rode bloedcellen komt 
veel bilirubine vrij. Baby’s die te vroeg geboren zijn, kunnen 
hier last van hebben. Hun lever werkt namelijk nog niet 
zo goed en is niet altijd in staat om al dit bilirubine om te 
zetten in een wateroplosbare vorm. Hierdoor kunnen ze 
de bilirubine niet goed uitgescheiden worden en hoopt 
het op in het lichaam. De baby krijgt hierdoor een tijdelijke 
icterus, die in sommige gevallen zo ernstig kan worden dat 
er sprake is van een kernicterus.
Gelukkig bestaat er wel een behandeling bij baby’s. Je 
kan een baby onder blauw licht leggen. Dit blauwe licht 
is eigenlijk straling met een hele specifieke golflengte. 
Bilirubine wordt hierdoor omgezet in bilirubine dat 
wateroplosbaar is en dus beter kan worden uitgescheiden.
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7. Tumoren in de lever 

Bij een tumor denken veel mensen meteen aan kanker, 
terwijl dit eigenlijk niet juist is. Een tumor is een gezwel 
dat zowel goedaardig als kwaadaardig kan zijn. Hieronder 
zullen de meest voorkomende of belangrijkste goedaardige 
en kwaadaardige tumoren van de lever besproken worden.

Levercyste
Een cyste is een holte gevuld met vocht. Cysten komen 
regelmatig voor in de lever. Meestal worden deze cysten 
toevallig ontdekt bij beeldvorming van de buik voor 
een ander probleem, omdat er vaak geen klachten zijn. 
Over het algemeen zijn levercysten goedaardig. Enkele 
oorzaken kunnen zijn: aangeboren levercysten, uitgezette 
galwegen (door zwakke plekken in de galwegen kunnen 
uitgezette galwegen ontstaan en daar kunnen vervolgens 
cysten ontstaan) of een infectie met hondenlintworm of 
vossenlintworm. (De larven van deze wormen kunnen via 
het darmstelsel opgenomen worden en zo in verschillende 
organen, en ook de lever cysten vormen. Besmetting 
hiermee komt in Nederland nauwelijks voor, maar in 
minder hygiënische landen is er wel besmettingsgevaar.)

Tumor in de bloedvaten van de lever
Een hemangioom is een goedaardig gezwel van de 
bloedvaten in de lever. Het bestaat uit meerdere holten die 
gevuld zijn met bloed. Ook deze worden meestal toevallig 
ontdekt omdat ze meestal geen klachten veroorzaken. De 
oorzaak van het ontstaan van leverhemangiomen is nog 
onduidelijk. 

Leveradenoom
Een leveradenoom is een zeldzame goedaardige tumor 
in de lever. Ze zijn meestal duidelijk begrensd, dit 
onderscheidt een adenoom dan ook van een kwaadaardige 
tumor. Ze komen vooral voor bij vrouwen tussen de 20-
50 jaar, maar kunnen ook zeker bij mannen voorkomen.  
Zelden kunnen grote adenomen gaan bloeden of 
kwaadaardig worden. Het ontstaan heeft in vele gevallen 
te maken met de invloed van hormonen. Andere, zeldzame, 
oorzaken zijn: stofwisselingsziekten, gebruik van anabole 
steroïden en het voorkomen van adenomen in de familie. 
Overgewicht is een risicofactor voor het krijgen van een 
adenoom. De meeste adenomen worden per toeval 
ontdekt, echter kunnen ze wel klachten geven van (vage) 

bovenbuik pijn rechts in de buik. Wanneer na onderzoek 
(bloed, beeldvorming, eventueel een biopt) de diagnose 
adenoom gesteld wordt, is het doel de beïnvloedbare 
factoren weg te nemen. Denk aan stoppen met hormonale 
anticonceptie en gewichtsreductie bij overgewicht. 
Eventueel is een operatie noodzakelijk, als niet met 
zekerheid gezegd kan worden dat er sprake is van een 
adenoom.

Kwaadaardig gezwel in de lever
Hepatocellulair carcinoom (HCC), oftewel leverkanker, is 
een tumor die uitgaat vanuit de functionele levercellen, de 
hepatocyten. HCC ontstaat vaak als gevolg van levercirrose 
en dit kan weer ontstaan na overmatig alcoholmisbruik. 
Andere risicofactoren zijn: chronische leverontstekingen, 
stofwisselingsziekten en NASH. Echter kan HCC ook 
ontstaan zonder dat de patiënt een onderliggende 
leverziekte heeft. Vaak wordt bij deze mensen dan ook pas 
in een laat stadium de levertumor ontdekt, omdat zij nog 
niet onder controle staan en het gezonde deel van de lever 
de functies van de aangedane kant voor een lange tijd kan 
overnemen. Symptomen van een HCC zijn: algehele zwakte 
en vermoeidheid, vage buikpijn, misselijkheid en braken, 
verminderde eetlust, onverklaarbaar gewichtsverlies of 
juist toename door het vasthouden van vocht, jeuk en 
geelzucht. 
Afhankelijk van de grootte, plaats, het aantal tumoren en 
eventuele doorgroei of uitzaaiingen wordt er samen met 
de patiënt gekeken naar de best mogelijke behandeling. De 
1-jaarsoverleving bij HCC ligt rond de 40%.

Verder kunnen er ook uitzaaiingen van kanker in andere 
organen in de lever terecht komen. Veel voorkomende 
soorten kanker die naar de lever uitzaaien zijn: borstkanker, 
darmkanker, longkanker en huidkanker. 

Afbeelding 9: Een kwaadaardige tumor in een lever met 
cirrose.
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8. Levertransplantatie 

Een levertransplantatie is nodig bij alle leverziekten die een 
negatieve invloed kunnen hebben op de levensverwachting 
en/of levenskwaliteit en als een transplantatie dit definitief 
of langdurig kan verhelpen. Daarnaast moet er geen andere 
effectieve of minder ingrijpende behandeling bestaan. Er 
bestaan ook redenen om geen levertransplantatie te doen 
als verwacht wordt dat mensen met leverziekten door 
alle medische, psychische of sociale omstandigheden een 
kleine kans hebben op langdurige overleving. 

De leverziekten waardoor levertransplantaties worden 
verricht kunnen in grofweg 4 groepen worden verdeeld: 
acuut leverfalen, chronisch leverfalen, levertumoren en 
levensbedreigende stofwisselingsziekten. 

Afbeelding 10: een gezonde versus een zieke lever 

Bij een levertransplantatie wordt een zieke lever helemaal 
vervangen door een deel van of een gehele postmortale 
lever of een gedeelte van de lever van een levende donor. 

De operatie
Het is een operatie die tussen de zes en twaalf uur duurt. 
De operatie verloopt in 3 fases. 
1. De zieke lever en de galblaas worden verwijderd door 

de chirurg. Hiervoor worden ook de bloedvaten naar de 
lever en de galwegen doorgenomen. 

2. De chirurg gaat de bloedvaten voorbereiden om deze 
te kunnen plaatsen op de donorlever. Vervolgens wordt 
de donorlever geplaatst en gaat (als het goed is) het 
bloed door de nieuwe lever stromen. 

3. Allerlaatst wordt de galweg van de donorlever op de 
galweg van de ontvanger aangesloten. 

Afbeelding 11: een transplantatie van een gedeelte van de 
lever 

Na de operatie blijft een patiënt een aantal dagen op de 
Intensive Care afdeling  en wordt deze goed in de gaten 
gehouden of de nieuwe lever voldoende werkt. Vervolgens 
kan de patiënt naar de gewone verpleegafdeling gebracht 
worden waar hij/zij nog een aantal weken opgenomen 
wordt om te herstellen. 

Complicaties na een levertransplantatie
De grootste complicatie na een levertransplantatie is 
afstoting. De eerste weken na de operatie is hier de meeste 
kans op. Een patiënt moet levenslang medicatie slikken om 
dit tegen te gaan. 

Op dit moment is de 1-jaar overleving na een transplantatie 
85-95% en de 5-jaarsoverleving 75-85%. 
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Stellingen

1.  De lever ontvangt zowel zuurstofarm als zuurstofrijk 
bloed 

2. Het hormoon CCK wordt tijdens een maaltijd 
uitgescheiden en zorgt voor samentrekking van de 
galblaas

3. Leververvetting is een onomkeerbaar proces

4. Niet zo zeer de alcohol zelf, maar vooral één van 
de afbraakproducten van alcohol (acetaldehyde) is 
schadelijk voor de lever en de rest van het lichaam.

5. Tekenen van een galblaasontsteking zijn hevige 
pijn in de rechter bovenbuik met daarbij koorts en 
bewegingsdrang. 

6. Een geelzucht bij een baby ontstaat doordat er meer 
rode bloedcellen afgebroken worden.

7. Hemangiomen in de lever zijn vaak kwaadaardige 
tumoren die ontstaan door overmatig alcoholgebruik. 

8. Een lever kan zowel in het geheel als deels worden 
getransplanteerd. 

Begrippenlijst

1. De bouw van de lever en galblaas
• Poortader: Dit is de ader die bloed van de darmen naar 

de lever transporteert
• Hepatocyten: levercellen
• Ductus hepaticus communis: gezamenlijke galweg 

vanuit de lever 
• Ductus cysticus: galweg richting de galblaas 
• Ductus choledochus: galweg richting de 

twaalfvingerige darm
• 
2. De werking van de lever
• Veneuze systeem: Het systeem van de aderen in het 

lichaam
• Glycogeen: De vorm waarin suiker wordt opgeslagen in 

de lever
• Poortader: Dit is de ader die bloed van de darmen naar 

de lever transporteert
• CCK: cholecystokinine, dit is een hormoon die wordt 

afgegeven door de twaalfvingerige darm en het 
jejunum. Het werkt o.a. op de galblaas die daardoor gal 
afscheidt.

• Emulgatie: Een techniek van mengen waarbij 2 stoffen 
die normaal niet mengbaar zijn met elkaar toch 
samengevoegd kunnen worden. 

• Hepatocyten: levercellen
• Billirubine: Dit is een stof die vrijkomt bij de afbraak 

van rode bloedcellen in de lever.
• Galcanaliculi: dit zijn de allerkleinste galwegen, 

hierdoorheen wordt het bilirubine uiteindelijk in de 
darm uitgescheiden.

• Ductus choledochus: de centrale afvoergang van gal 
tussen de galblaas en twaalfvingerige darm

3. Niet-alcoholische leververvetting 
• NAFLD: Niet-alcoholische leververvetting 
• NASH: Niet-alcoholische steatohepatitis, niet-

alcoholische leverontsteking 
• Levercirrose: Verlittekening van de lever
• Leverfalen: Door schade aan de lever kan deze zijn 

functies niet meer voldoende uitvoeren. Hierdoor 
kunnen klachten ontstaan.

• Steatose: Vervetting van de lever

4. Alcohol en de lever 
• Enzymen: eiwit die een chemische reactie kan 

versnellen, kan moleculen omzetten in andere 
moleculen

• Acetaldehyde: is het eerste afbraakproduct van alcohol 
voordat het verder tot water en koolstofdioxide 
afgebroken wordt, het is een schadelijke stof voor het 
hele lichaam.

• Leververvetting: het vasthouden van te veel vet door 
levercellen.

• Hepatitis: ontsteking van de lever. 
• Levercirrose: verlittekening van de lever. 
• Icterus: geelzucht
• Ascites: vochtophoping in de buikholte

Gezondheidsuniversiteit 2021
Reeks 18 | Spijsvertering 



10

Een gezond idee
van het 
Maastricht UMC+

5. Galstenen en ontsteking van de galblaas
• Cholecystitis: galblaasontsteking
• Cholecystectomie: operatief verwijderen van de 

galblaas
• Teken van Murphy: pijn in de rechter bovenbuik net 

onder de ribbenboog met inademen, terwijl de arts 
onder de ribbenboog de galblaas probeert te voelen.

• Pigmentstenen: Dit zijn stenen van de gele kleurstof 
uit de gal (bilirubine)

• Cholesterolstenen: Dit zijn stenen uit de cholesterol 
die in de gal terechtkomt. 

6. Geelzucht
• Rode bloedcellen: Dit zijn de cellen in het bloed die 

zorgen voor het vervoer van zuurstof.
• Kernicterus: Dit is wanneer geelzucht plaatsvindt in de 

hersenen
• Hemoglobine: Dit is een stof die in de rode bloedcellen 

zit. Hieraan wordt zuurstof gebonden waardoor het 
door de rode bloedcellen getransporteerd kan worden.

• Sikkelcelanemie: Dit is een genetische aandoening 
waarbij de rode bloedcellen geen mooie ronde vorm 
hebben.

• Enzym: is een eiwit dat een chemische reactie binnen 
of buiten een cel veroorzaakt of versnelt.

7. Een blindedarmontsteking
• Hemangioom: Een tumor van de bloedvaten in de lever
• Adenoom: een goedaardige tumor in de lever
• Hepatocellulair carcinoom (HCC): leverkanker, kanker 

die in de lever is ontstaan.
• Hepatocyten: het kenmerkende celtype van de lever, ze 

hebben een groot aantal metabole functies
• Levercirrose: proces waarbij de levercellen vervangen 

worden door littekenweefsel
• NASH: niet alcoholische steatose hepatitis. Dit is dus 

een ontsteking van de lever door stapeling van vet.

8. Levertransplantatie 
• Postmortaal: na de dood
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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 . 
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