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Indeling volgens “Couinaud”

Claude Couinaud (1957): 8 segmenten

Eigen vasculaire aanvoer, afvoer en 

drainage van gal

Centrum segment

Poortader (70%)

Leverslagader (30%)

Galgang

Perifeer segment

leverader





De galblaas







Functie galblaas

Opslag van gal

afgifte van gal aan de darm

voor vertering



Galstenen



Complicaties van galstenen

• Galblaasontsteking

• Blokkade van centrale galweg

• Alvleesklierontsteking



Galblaasverwijdering met een kijkoperatie



Galsteenverwijdering bij stenen in centrale 
galgang





Functie lever



Non-alcoholic fatty liver disease

(NAFLD)



NAFLD





Alcohol en leverziekte







Portale hypertensie door cirrose



Klinische tekenen van levercirrose



Geelzucht (icterus)

Wat maakt de gele kleur? 

Ophoping van billirubine in het bloed

Billirubine = afbraakproduct van rode 
bloedcellen



Billirubine metabolisme



Oorzaken geelzucht

Pre-hepatisch:   snelle afbraak bloedcellen (hemolyse) bv. bij malaria, 
sikkelcelanemie

Per-Hepatisch:   leverziekten met verminderde leverfunctie bv hepatitis, 
levercirrose, leverkanker

Post-hepatisch:  obstructie van de galwegen bv bij galstenen, galweg- of 
alvleesklierkopkanker 



(fysiologische) geelzucht bij neonaten

Afbraak van een teveel aan rode bloedcellen na geboorte

→ fototherapie



Levertumoren

Goedaardig: levercyste, hemangioom, adenoom

Kwaadaardig:  leverkanker, galwegkanker, uitzaaiingen van andere 
tumoren (bv darm)



Levertumoren - goedaardig



Levertumoren - kwaadaardig

HCC (hepatocellulair carcinoom)

• 90% vd primaire levertumoren

• 6e meest voorkomende vorm van kanker

• Stijgende incidentie

• 3e meest voorkomende oorzaak van sterfte aan kanker

• Man : vrouw =  3 : 1

• 1 en 5j overleving: 37% en 14%

• na primair chirurgische behandeling: 84% en 49%



NAFLD

Etiologie



Therapeutische opties bij HCC

34

Ablatie

Chirurgische resectie

TACE

LeverTransplantatie

Systemische therapie

?
SIRT



of



Chirurgie bij HCC in “normale” lever

• Mortaliteit <1%

• Complicaties 15%

• 5 jaars overleving >50%



Bij patiënten met cirrose?

Heel ander verhaal!

Beperkingen bij resectie:

• Tumor is vaak multifocaal (20-60%)

• (Ernstige) cirrose >postoperatieve complicaties

• Oncologische resecties ≠ parenchymsparend

• Recidiefkans is zeer hoog (80% na 5j)

→ In principe alleen resectie bij patiënten in een vroeg stadium cirrose



Leveruitzaaiingen

Uitzaaiingen van:

Darmkanker

Borstkanker

Maag/slokdarmkanker





Open

vs

Minimaal invasieve chirurgie



Innovaties in de leverchirurgie



Orgaandonatie



Donation after Brain Death (DBD)

Heart beating donor

Bewezen hersendood

Donoroperatie bij intacte circulatie

Geen warme ischemie

Donation after Cardiac Death (DCD)

Non-heart beating donor

Infauste prognose

Abstinerend beleid

Variabele warme ischemietijd

2 typen donoren



DBD vs DCD

DBD:
Intacte circulatie

Minder tijdsdruk

Pulsaties voelbaar

Hartdonatie

Longdonatie

Nadeel: bloeding

DCD:
Geen circulatie

Wel tijdsdruk

Geen pulsaties

Soms longdonatie

Tegenwoordig soms ook 

hartdonatie

Geen last van bloeding



Veel aanwezigen op de OK

- Anesthesist

- Anesthesiemedewerker

- 2 buikchirurgen

- OK-assistent

- Evt 2 hartchirurgen

- Evt 2 longchirurgen + longarts

- 2 Transplantatiecoordinatoren

- Kidney racers

- Geïnteresseerde kijkers

(5-16 personen)



Ischemie-tijd (zuurstofarme tijd)

• Agonale fase (DCD-donor) max 1-2 uur

• Warme ischemie (DCD-donor) max 15 min

• Lauwe ischemie max 1 uur

• Koude ischemie variabel









Hart donatie 

na hartdood



Normotherme regionale 

perfusie (NRP)









Complexe chirurgie

Complexe logistiek

Complex teamwork

Communicatie belangrijk zodat alle belangen gediend worden

- Korte ischemietijd

- Technische kwaliteit van uitname

Orgaandonatie



Levertransplantatie

Redenen: acuut leverfalen, chronisch leverfalen, levertumoren (HCC)

en levensbedreigende stofwisselingsziekten

Mogelijkheden:

- Postmortale leverdonatie

- Levende donor levertransplantatie



Levertransplantatie

De Wachtlijst

- Tussen de 100-200 patiënten in Nederland

- 25% dropout door ziekteprogressie

- Patienten met een hogere MELD (Model For End-Stage Liver Disease) 

score hebben voorrang

Andere opties: 

- Living donor lever transplantation

- Bij HCC: behandeling van patiënten op de wachtlijst om tumor progressie te

voorkomen (resectie, ablatie, chemo-embolisatie)
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