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Wat is gal?
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Zeep
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Wat doet zeep/gal?

5



6

Verpakt vet



Waar wordt gal gemaakt?
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Bile

Blood
High oxygen

High nutrie
nts



Hoe zien galzouten eruit

Taurocholic salt



Gal
Samenstelling

galzouten 67%

fospholipiden 22%

eiwitten 5%

cholesterol 4%

bilirubine 0.3%

water 82%

18%
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Gal transport
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Terug naar lever 95%
3g in voorraad
4-12x turn over



Functie galzouten
• Cruciaal voor vetstofwisseling
• Doden bacteriën in de dunne darm
• Uitscheiding schadelijke stoffen 

zoals medicamenten
• Neutraliseert zuur in de dunne darm
• Signaalstof
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Bile acids

Phosphatidylcholine

Bilirubin

X =PFIC2

X =PFIC3
X =Dubin-Johnson syndrome

Canaliculus
BSEP

MDR3

MRP2

ABCG5

ABCG8

Cholesterol/
Plant sterols

X = SitosterolemiaMDR1

Drugs & toxins

Mutaties in specifieke excretie-eiwitten leiden tot specifieke cholestatische syndromen

Als gal niet goed wordt uitgescheiden noemen we dat
cholestase



Cholerisch
• Persoonlijkheidstype of temperament 
• Snel driftig
• Geassocieerd zomerseizoen (warm en droog), 
• element vuur, 
• doeners en leiders, met veel ambitie en

energie, en ze hebben de behoefte om dat op 
andere mensen over te dragen,

• veel charismatische, militaire en politieke
leiders.

Wikipedia
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Leververvetting
signaalfunctie

insuline gevoeligheid



Galafvloed belemmering

Meest voorkomende symptomen
Meest voorkomende ziekten
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Geelzucht +/- jeuk
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Eindstadium leverziekte



Onvolledige afvoer van 
gal via de galwegen

Uit human anatomy and physiology, Marieb, 7th ed pg 909

Na de lever

galstenen
gezwel

In de lever
aangeboren
galwegziekte PSC/PBC
medicamenten



“De alvleesklier”
Chantal Hoge, maag-darm-leverarts



Galstenen, alvleesklierontsteking?

“Heb ik die dan?”

“Hûh?”

“Wablief?”



Iedereen heeft een alvleesklier!



Functie alvleesklier - endocrien

Endocrien = hormonen direct in bloed
-> productie van insuline (en glucagon)
-> “eilandjes van Langerhans” 



Functie van de alvleesklier - exocrien

Exocrien = uitscheiding / afvoer -> van spijsverteringssappen

Vertering van vetten (lipase), eiwitten (proteases) en koolhydraten 
(amylase). 

Verpakt als pro-enzymen in granules/zymogenen, opgelost in 
bicarbonaat





Wat gebeurt er bij een alvleesklier 
ontsteking?





Acute alvleesklierontsteking – nou, en?

Meestal mild beloop 
Maar bij 25% van de patienten (zeer) ernstig of zelfs fataal
Vanwege necrose / SIRS



Andere alvleesklierproblemen

1. Chronische pancreatitis
2. Alvleesklierkanker
3. Alvleeskliercysten



Kun je leven zonder alvleesklier? -> ja

1. Endocriene pancreasinsufficientie
2. Exocriene pancreasinsufficientie



Maar het is geen makkelijk leven !

(nier-) alvleeskliertransplantatie (vooralsnog alleen bij DM type 1)


