
1. Overzicht	  maagdarmstelsel	  	  	  	  
Het	  maagdarmstelsel	  moet	  het	  lichaam	  voorzien	  van	  voedingsstoffen,	  water,	  zouten	  en	  vitaminen.	  
Om	  deze	  functie	  te	  kunnen	  uitvoeren,	  moet	  het	  maagdarmstelsel	  aan	  een	  aantal	  voorwaarden	  
voldoen:	  (1)	  voedsel	  moet	  door	  het	  stelsel	  vervoerd	  worden,	  (2)	  het	  voedsel	  moet	  mechanisch	  
verkleind	  worden,	  (3)	  verteringssappen	  moeten	  vermengd	  met	  het	  voedsel,	  (4)	  de	  voedingsstoffen,	  
het	  water,	  de	  vitaminen	  en	  de	  zouten	  moeten	  worden	  opgenomen,	  (5)	  de	  voedingsstoffen	  moeten	  in	  
het	  bloed	  terecht	  komen,	  (6)	  afvalstoffen	  moeten	  worden	  afgegeven	  aan	  de	  darm	  en	  (7)	  de	  niet-‐
verteerbare	  resten	  moeten	  worden	  afgevoerd.	  	  

Mond	  en	  slokdarm	  
Bij	  het	  eten	  wordt	  voedsel	  in	  de	  mond	  gebracht.	  De	  mond	  heeft	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  het	  
maagdarmstelsel;	  men	  kauwt	  op	  het	  eten,	  waardoor	  het	  eten	  in	  kleine	  delen	  wordt	  afgebroken.	  
Hierdoor	  neemt	  de	  oppervlakte	  toe	  en	  kunnen	  verteringssappen	  beter	  aangrijpen	  op	  het	  voedsel.	  
Ook	  scheidt	  de	  mond	  verteringssappen	  en	  speeksel	  uit.	  Door	  speeksel	  verloopt	  het	  slikproces	  soepel.	  
Tijdens	  het	  slikken	  wordt	  het	  eten	  vanuit	  de	  mondholte	  in	  de	  slokdarm	  geduwd.	  De	  slokdarm	  geleid	  
het	  eten	  naar	  de	  maag.	  

Maag	  
In	  de	  maag	  wordt	  het	  eten	  tijdelijk	  opgeslagen	  totdat	  het	  voedsel	  ver	  genoeg	  afgebroken	  is	  dat	  het	  
de	  twaalfvingerige	  darm	  in	  kan	  gaan.	  De	  maag	  heeft	  ook	  nog	  andere	  functies,	  zoals	  het	  mengen	  van	  
het	  voedsel	  met	  het	  zure	  maagsap	  en	  het	  doden	  van	  ziektekiemen.	  

Twaalfvingerige	  darm,	  lever,	  galblaas	  en	  alvleesklier	  
In	  de	  twaalfvingerige	  darm	  mondt	  het	  buizensysteem	  van	  de	  lever,	  de	  galblaas	  en	  de	  alvleesklier	  uit.	  
De	  lever	  produceert	  o.a.	  gal,	  wat	  opgeslagen	  wordt	  in	  de	  galblaas.	  De	  galblaas	  kan	  zich	  
samenknijpen,	  waardoor	  het	  gal	  in	  de	  twaalfvingerige	  darm	  terecht	  komt	  en	  vervolgens	  vet	  gaat	  
verteren.	  De	  alvleesklier	  produceert	  veel	  verschillende	  verteringssappen,	  welke	  ook	  in	  de	  
twaalfvingerige	  darm	  terecht	  komen	  en	  daar	  suikers	  en	  koolhydraten,	  eiwitten	  en	  vetten	  verteren.	  	  

Dunne	  darm	  
De	  dunne	  darm	  bestaat	  uit	  de	  twaalfvingerige	  darm,	  de	  nuchtere	  darm	  en	  de	  kronkeldarm.	  De	  dunne	  
darm	  is	  5	  tot	  6	  meter	  lang	  en	  de	  belangrijkste	  functie	  is	  het	  opnemen	  van	  voedingsstoffen.	  Ook	  gaat	  
de	  vertering	  verder	  in	  de	  dunne	  darm	  en	  bovendien	  heeft	  de	  dunne	  darm	  een	  verdedigingssysteem	  
tegen	  ziektekiemen.	  De	  belangrijkste	  voedingsstoffen	  worden	  in	  de	  dunne	  darm	  opgenomen.	  

Dikke	  darm	  
De	  dikke	  darm	  bestaat	  uit	  een	  opstijgend,	  horizontaal,	  afdalend	  en	  S-‐vormig	  gedeelte.	  Ook	  de	  blinde	  
darm,	  het	  wormvormig	  aanhangsel	  en	  de	  endeldarm	  maken	  deel	  uit	  van	  de	  dikke	  darm.	  De	  
belangrijkste	  functie	  is	  het	  opnemen	  van	  water	  en	  zouten	  en	  de	  vormig	  en	  opslag	  van	  ontlasting.	  De	  
opslag	  vindt	  met	  name	  plaats	  in	  de	  endeldarm.	  

Anus	  
De	  anus	  is	  de	  kringspier	  aan	  het	  uiteinde	  van	  de	  endeldarm,	  die	  het	  maagdarmstelsel	  luchtdicht	  
afsluit.	  De	  anus	  is	  belangrijk	  bij	  het	  ophouden	  van	  de	  ontlasting	  tot	  een	  goed	  moment	  aanbreekt	  om	  
te	  ontlasten.	  

	   	  



2. De	  Slokdarm	  en	  Peristaltiek	  
De	  slokdarm,	  een	  dunwandige,	  gespierde,	  met	  slijmvliezen	  
beklede	  buis,	  verbindt	  de	  keel	  met	  de	  maag.	  De	  slokdarm	  zorgt	  
vooral	  voor	  het	  transport	  van	  voedsel	  naar	  de	  maag.	  Bij	  de	  
overgang	  van	  de	  slokdarm	  naar	  de	  maag	  zit	  een	  sluitspiertje.	  Dit	  
sluitspiertje	  gaat	  open	  als	  er	  voedsel	  vanuit	  de	  slokdarm	  naar	  
de	  maag	  gaat.	  Daarna	  gaat	  het	  weer	  dicht.	  Hierdoor	  kan	  er	  geen	  
voedsel	  en	  maagsap	  vanuit	  de	  maag	  terugstromen	  in	  de	  
slokdarm.	  Zo	  zorgt	  het	  sluitspiertje	  voor	  eenrichtingsverkeer	  
van	  het	  voedsel.	  

Voedsel	  en	  vloeistoffen	  wat	  we	  doorslikken	  wordt	  niet	  door	  
zwaartekracht	  door	  de	  slokdarm	  naar	  de	  maag	  gedreven.	  Door	  
middel	  van	  afwisselend	  samentrekken	  en	  ontspannen	  duwen	  
de	  spieren	  in	  de	  slokdarmwand	  het	  voedsel	  richting	  de	  maag.	  
Dit	  wordt	  peristaltiek	  genoemd.	  	  

Dit	  is	  een	  proces	  waarbij	  de	  een	  ring	  van	  spieren	  die	  zich	  in	  de	  
wand	  van	  de	  slokdarm	  bevinden	  zich	  samentrekt,	  deze	  samentrekkende	  beweging	  beweegt	  zich	  
vooruit	  waardoor	  het	  voedsel	  zich	  naar	  beneden	  verplaatst.	  Dit	  is	  te	  vergelijken	  met	  wanneer	  je	  je	  
vingers	  over	  een	  dunne	  elastische	  buis	  zet,	  bijvoorbeeld	  een	  tube	  tandpasta,	  als	  je	  met	  je	  vingers	  aan	  
het	  eind	  van	  de	  tube	  duwt	  gaat	  de	  tandpasta	  naar	  beneden,	  en	  als	  je	  dan	  je	  vingers	  een	  stukje	  naar	  
beneden	  verplaatst	  zal	  ook	  de	  tandpasta	  weer	  verder	  naar	  beneden	  bewegen.	  Je	  vingers	  zijn	  hier	  te	  
vergelijken	  met	  de	  spieren	  in	  je	  slokdarm	  die	  samentrekken	  waardoor	  er	  een	  vernauwing	  van	  de	  
slokdarm	  plaats	  vindt	  en	  het	  eten	  dus	  naar	  beneden	  richting	  de	  maag	  moet	  bewegen.	  Deze	  
peristaltiek	  zorgt	  er	  bijvoorbeeld	  voor	  dat	  wij	  liggend	  of	  zelfs	  ondersteboven	  een	  glas	  water	  kunnen	  
drinken.	  

Niet	  alleen	  in	  de	  slokdarm	  vindt	  er	  peristaltiek	  plaats,	  ook	  in	  de	  rest	  van	  het	  maagdarmstelsel	  vinden	  
deze	  knijpende	  bewegingen	  plaats	  om	  het	  voedsel	  door	  de	  organen	  te	  verplaatsen.	  Deze	  knijpende	  
beweging	  van	  de	  spieren	  in	  de	  wand	  van	  de	  organen	  gebeurt	  reflexmatig,	  de	  samentrekking	  van	  de	  
spieren	  volgt	  op	  een	  uitrekking	  van	  de	  wand	  die	  door	  het	  voedsel	  wordt	  veroorzaakt.	  De	  peristaltiek	  
zorgt	  ervoor	  dat	  het	  voedsel	  zonder	  problemen	  van	  de	  mond	  naar	  de	  anus	  verplaatst	  kan	  worden.	  

	   	  



3. De	  maag	  
De	  maag	  bevindt	  zich	  (links)boven	  in	  de	  buikholte	  en	  vormt	  een	  deel	  van	  het	  spijsverteringskanaal.	  
Aan	  de	  bovenzijde	  staat	  de	  maag	  in	  verbinding	  met	  de	  slokdarm	  en	  aan	  de	  onderzijde	  met	  de	  
twaalfvingerige	  darm	  (duodenum).	  Tussen	  deze	  twee	  delen	  in	  bevindt	  zich	  een	  verwijding:	  de	  maag.	  	  	  
	  
Wat	  is	  de	  functie	  van	  de	  maag?	  
De	  maag	  heeft	  drie	  belangrijke	  functies:	  

1. Opslag	  van	  voedsel	  
2. “Portionering”:	  kleiner	  maken	  van	  voedsel	  
3. Vertering	  van	  voedsel	  	  

	  
Bij	  de	  eerste	  functie,	  de	  opslag	  van	  voedsel,	  is	  het	  
belangrijk	  om	  te	  weten	  dat	  het	  voedsel	  zich	  zoveel	  
mogelijk	  ophoopt	  in	  het	  bovenste	  gedeelte	  van	  de	  
maag.	  De	  grootte	  van	  de	  maag	  is	  afhankelijk	  van	  de	  
vulling:	  hoe	  meer	  voedsel	  in	  de	  maag,	  hoe	  groter	  de	  
maag	  wordt.	  De	  buitenste	  spierlaag	  speelt	  hierbij	  een	  
rol:	  door	  verslapping,	  met	  name	  in	  de	  grote	  bocht,	  
wordt	  de	  maag	  groter.	  	  	  	  
	  
Bij	  de	  tweede	  functie,	  de	  portionering	  van	  voedsel,	  
spelen	  ook	  de	  spieren	  een	  belangrijke	  rol.	  De	  spieren	  trekken	  samen	  en	  zorgen	  zo	  voor	  een	  golf	  van	  
bewegingen	  die	  door	  de	  maag	  loopt.	  Dit	  wordt	  de	  maagperistaltiek	  genoemd.	  Deze	  maagperistaltiek	  
komt	  op	  gang	  doordat	  voedsel	  de	  maagwand	  prikkelt.	  Het	  voedsel	  wordt	  zo	  door	  de	  maag	  geschoven	  
van	  boven	  naar	  beneden.	  Doordat	  de	  spieren	  een	  knijpende	  beweging	  maken	  wordt	  het	  voedsel	  ook	  
samengeperst.	  Wanneer	  het	  voedsel	  beneden	  in	  de	  maag	  is	  sluit	  de	  maagpylorus,	  waardoor	  het	  
voedsel	  weer	  naar	  boven	  wordt	  teruggestuwd.	  Tijdens	  
deze	  cyclus	  wordt	  het	  voedsel	  steeds	  meer	  vermalen	  
en	  vermengt	  met	  maagsap	  (zie	  verderop).	  Wanneer	  
het	  voedsel	  kleiner	  is	  dan	  1	  mm	  opent	  de	  pylorus	  zich	  
en	  gaat	  het	  voedsel	  naar	  de	  twaalfvingerige	  darm.	  	  
	  
De	  derde	  functie	  van	  de	  maag	  is	  vertering	  van	  voedsel.	  
In	  de	  maag	  bevindt	  zich	  maagsap.	  De	  uitscheiding	  
hiervan	  neemt	  toe	  wanneer	  zich	  voedsel	  in	  de	  maag	  
bevindt.	  Dit	  maagsap	  bestaat	  uit	  onder	  andere	  water,	  zouten,	  slijm,	  maagzuur	  en	  bepaalde	  stofjes,	  
pepsinogenen	  genoemd.	  Deze	  pepsinogenen	  spelen	  een	  rol	  bij	  de	  vertering,	  ze	  breken	  eiwitten	  af	  tot	  
kleinere	  deeltjes.	  	  	  
	  
Maagzuur	  
Zoals	  gezegd	  bevindt	  zich	  in	  het	  maagsap	  ook	  maagzuur.	  Met	  maagzuur	  wordt	  een	  bepaald	  stofje	  
bedoeld:	  HCl,	  ofwel	  waterstofchloride.	  Dit	  HCl	  wordt	  uitgescheiden	  door	  cellen	  in	  de	  maagwand.	  	  
Waarvoor	  dient	  dit	  maagzuur?	  Het	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  zuurgraad	  (pH-‐waarde)	  van	  de	  maag	  daalt.	  Dit	  
is	  gunstig	  omdat	  de	  verteringsstoffen	  van	  de	  maag	  (pepsinogenen)	  zo	  beter	  hun	  werk	  kunnen	  doen.	  	  
De	  werking	  van	  speeksel	  op	  het	  voedsel	  wordt	  juist	  gestopt,	  speeksel	  werkt	  immers	  beter	  bij	  een	  
hogere	  zuurgraad.	  Daarbij	  doodt	  het	  maagzuur	  bacteriën,	  die	  met	  	  voedsel	  de	  maag	  binnenkomen.	  	  	  
	  
Waarom	  gebruiken	  sommige	  mensen	  maagbeschermers?	  Zoals	  hierboven	  beschreven	  heeft	  het	  
maagzuur	  verschillende	  goede	  functies.	  Echter,	  wanneer	  het	  maagzuur	  direct	  met	  de	  maagwand	  in	  
aanraking	  komt	  kan	  de	  maagwand	  beschadigd	  raken	  hetgeen	  kan	  leiden	  tot	  het	  optreden	  van	  een	  
maagontsteking	  en	  maagzweren.	  In	  die	  gevallen	  kan	  een	  arts	  een	  maagbeschermer	  voorschrijven,	  dit	  
is	  een	  medicijn	  dat	  de	  uitscheiding	  van	  zuur	  door	  de	  maagwandcellen	  remt.	  	   	  



4. De	  dunne	  darm:	  vertering	  en	  opname	  
 
Na	  de	  maag	  komt	  de	  voedselbrij	  (voedsel,	  speeksel,	  water	  en	  maagsap)	  uit	  in	  de	  dunne	  darm,	  simpel	  
bekeken	  een	  gekronkelde	  slang	  van	  ongeveer	  6m	  lang	  met	  een	  diameter	  van	  3-‐4cm.	  	  
De	  belangrijkste	  twee	  functies	  van	  de	  dunne	  darm	  zijn:	  
	  

-‐ Vertering,	  voedsel	  wordt	  tot	  zeer	  kleine	  stukjes	  afgebroken	  waardoor	  opname	  mogelijk	  is.	  
Voor	  een	  goede	  vertering	  zijn	  producten	  uit	  de	  (maag),	  lever,	  alvleesklier	  en	  darm	  zelf	  nodig.	  

-‐ Opname,	  de	  afgebroken	  voedingsstoffen	  plus	  water,	  mineralen	  en	  vitamines	  worden	  door	  de	  
darmwand	  het	  lichaam	  in	  gevoerd.	  

Hoe	  ziet	  de	  dunne	  darm	  eruit?	  
De	  dunne	  darm	  bestaat	  uit	  drie	  delen,	  de	  twaalfvingerige-‐,	  nuchtere-‐	  en	  kronkeldarm.	  Globaal	  is	  de	  
opbouw	  van	  de	  dunne	  darm	  hetzelfde.	  De	  wand	  is	  geplooid	  en	  over	  de	  gehele	  lengte	  bekleed	  met	  
uitstulpende	  darmvlokken	  (villi).	  (De	  darmvlokken	  hebben	  op	  hun	  beurt	  ook	  nog	  kleine	  uitstulpingen	  
(microvilli).	  De	  aanwezigheid	  van	  de	  plooien	  en	  darmvlokken	  vergroot	  het	  oppervlak	  van	  de	  
darmwand	  circa	  1000	  maal;	  de	  dunne	  darm	  heeft	  hierdoor	  een	  geschat	  oppervlak	  van	  250m2,	  de	  
grootte	  van	  een	  tennisveld.	  Door	  het	  grote	  oppervlak	  kunnen	  er	  veel	  voedingsstoffen	  tegelijk	  worden	  
opgenomen.	  	  
In	  iedere	  darmvlok	  (villus)	  zijn	  bloedvaten	  en	  lymfevaten	  aanwezig.	  De	  bloedvaten	  vervoeren	  de	  
meeste	  opgenomen	  producten	  via	  de	  poortader	  naar	  de	  lever.	  Vetten	  worden	  door	  de	  lymfvaten	  
afgevoerd	  en	  gaan	  niet	  direct	  naar	  de	  lever.	  Naast	  het	  opnemen	  van	  voedingstoffen,	  maken	  de	  cellen	  
van	  de	  darmwand	  slijm,	  waardoor	  de	  voedselbrij	  beter	  passeert,	  en	  enzymen,	  die	  het	  voedsel	  
verteren.	  De	  peristaltiek	  van	  de	  dunne	  darm	  mengt	  het	  voedsel	  met	  de	  verteringsproducten	  en	  
beweegt	  het	  voedsel	  richting	  de	  dikke	  darm.	  
Als	  men	  de	  voedselbrij	  zou	  volgen,	  wordt	  als	  eerste	  de	  25cm	  lange	  twaalfvingerige	  darm	  (duodenum)	  
gepasseerd.	  Hierop	  komt	  een	  belangrijke	  afvoergang	  uit,	  welke	  sappen	  uit	  de	  alvleesklier	  en	  de	  lever	  
aanvoert.	  Deze	  sappen	  zijn	  van	  groot	  belang	  voor	  de	  vertering	  in	  de	  dunne	  darm.	  De	  twaalfvingerige	  
darm	  is	  tevens	  verantwoordelijk	  voor	  het	  sterk	  mixen	  van	  de	  voedselbrij	  en	  de	  verteringssappen.	  De	  
twaalfvingerige	  darm	  gaat	  over	  in	  de	  nuchtere	  darm	  (jejunum).	  Dit	  deel	  van	  de	  darm	  heet	  zo,	  omdat	  
hij	  bij	  overleden	  mensen	  vaak	  leeg	  is.	  Het	  laatste	  deel	  heet	  de	  kronkeldarm	  (ileum).	  Het	  einde	  van	  de	  
kronkeldarm	  heeft	  duidelijk	  minder	  villi	  dan	  het	  begin	  van	  de	  nuchtere	  darm.	  De	  kronkeldarm	  sluit	  
uiteindelijk	  aan	  op	  de	  blinde	  darm	  (caecum),	  het	  begin	  van	  de	  dikke	  darm.	  
Functie	  
Over	  de	  gehele	  dunne	  darm	  worden	  water	  (95%	  in	  de	  dunne	  darm),	  zouten	  en	  cholesterol	  
opgenomen.	  Het	  duodenum	  en	  jejunum	  (plus	  begin	  van	  het	  ileum)	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
opname	  van	  koolhydraten,	  eiwitten,	  vetten,	  de	  meeste	  vitamines	  en	  mineralen,	  zo	  als	  calcium	  en	  
ijzer.	  De	  kronkeldarm	  neemt	  specifiek	  vitamine	  C,	  vitamine	  B12	  en	  gal	  op.	  De	  dunne	  darm	  heeft	  een	  
grote	  reservecapaciteit.	  Een	  mens	  kan	  dus	  goed	  zonder	  een	  stuk	  dunne	  darm,	  zonder	  dat	  de	  opname	  
daaronder	  lijdt.	  Maar	  als	  het	  hele	  kronkeldarm	  is	  weggehaald,	  zal	  dit	  wel	  tot	  problemen	  leiden	  in	  de	  
opname	  van	  bijvoorbeeld	  vitamine	  C.	  
Tot	  slot,	  is	  de	  dunne	  darm	  nog	  een	  belangrijk	  lymfoïd	  orgaan,	  wat	  betekent	  dat	  de	  dunne	  darm	  een	  
rol	  bij	  de	  afweer	  speelt.	  Dit	  geldt	  in	  het	  bijzonder	  voor	  de	  kronkeldarm,	  waarin	  Peyerse	  platen,	  
boordevol	  met	  witte	  bloedcellen,	  aanwezig	  zijn.	  	  



5. De	  dikke	  darm	  

Anatomie	  en	  continentie	  
De	  dikke	  darm	  liggen	  als	  een	  soort	  raamwerk	  om	  de	  dunne	  darmlissen	  heen.	  Hij	  wordt	  van	  de	  dunne	  
darm	  gescheiden	  door	  een	  klep.	  De	  dikke	  darm	  bestaat	  uit	  3	  delen:	  	  
1)	  De	  zogenoemde	  ‘blinde	  darm’	  (caecum)	  ligt	  achter	  de	  klep	  	  en	  heeft	  een	  blind	  einde.	  Hier	  mondt	  
het	  wormvormig	  aanhangsel	  (appendix)	  uit.	  Deze	  laatste	  is	  ontstoken	  bij	  een	  zogenoemde	  
blindedarmontsteking,	  dus	  eigenlijk	  niet	  de	  blinde	  darm	  zelf!	  	  
2)	  Dan	  loopt	  de	  dikke	  darm	  (colon)	  verder	  in	  een	  omgekeerde	  U-‐bocht.	  De	  dikke	  darm	  is	  zo’n	  
anderhalve	  meter	  lang.	  Dit	  gedeelte	  bevat	  de	  volgende	  segmenten:	  colon	  ascendens	  (omhoog)	  –	  
transversum	  (dwars)	  –	  descendens	  (omlaag)–	  en	  sigmoideum	  (s-‐vormig).	  
3)	  De	  dikke	  darm	  eindigt	  met	  de	  endeldarm	  (rectum).	  Wanneer	  zich	  hier	  ontlasting	  verzamelt,	  
ontstaat	  aandrang.	  	  
	  
De	  wand	  van	  de	  dikke	  darm	  bestaat,	  net	  als	  de	  wand	  van	  de	  dunne	  darm,	  uit	  3	  lagen:	  een	  dubbele	  
spierlaag	  om	  de	  darm	  heen,	  dan	  een	  bindweefsellaag	  en	  tenslotte	  een	  slijmvlieslaag,	  de	  darmwand.	  
De	  spierlagen	  vormen	  circulaire	  en	  longitudinale	  strengen,	  zodat	  boogvormige	  uitpuilingen	  ontstaan	  
die	  de	  voedselbrij	  voortbewegen.	  Bovendien	  wordt	  deze	  heen	  en	  weer	  geschoven	  zodat	  er	  
voldoende	  tijd	  is	  om	  de	  voedselbrij	  in	  te	  dikken	  (zie	  verder).	  	  
De	  endeldarm	  en	  de	  anus	  vormen	  de	  laatste	  15	  cm	  van	  het	  spijsverteringskanaal.	  Van	  de	  zijkant	  
bekeken	  heeft	  de	  endeldarm	  twee	  bochten.	  Deze	  ondersteunen	  de	  continentie	  voor	  ontlasting.	  
Andere	  mechanismen	  die	  hieraan	  bijdragen	  zijn	  afsluiting	  door	  middel	  van	  spieren	  en	  bloedvaten	  
(functioneren	  als	  zwellichaam).	  Als	  het	  rectum	  wordt	  oprekt,	  ontstaan	  signalen	  die	  ervoor	  zorgen	  dat	  
alles	  ontspant	  en	  er	  ontlasting	  kan	  plaatsvinden.	  Verhoging	  van	  de	  druk	  in	  de	  buik	  door	  persen	  helpt	  
hierbij.	  	  
	  
	  
Functie	  bij	  vertering	  
De	  meeste	  voedingsstoffen	  worden	  al	  in	  de	  dunne	  darm	  aan	  het	  voedsel	  onttrokken.	  Een	  dunne	  
massa	  onverteerbare	  voedselresten	  gaat	  vervolgens	  vanuit	  de	  dunne	  darm	  naar	  de	  dikke	  darm	  toe.	  
In	  de	  dikke	  darm	  worden	  er	  vervolgens	  vocht	  en	  zouten	  onttrokken	  aan	  de	  voedselresten.	  Dit	  vocht	  
en	  de	  zouten	  worden	  via	  het	  bloed	  door	  het	  lichaam	  verspreid.	  Door	  de	  onttrekking	  dikt	  de	  massa	  in	  
en	  ontstaat	  de	  normale	  ontlasting.	  De	  belangrijkste	  bewerkingen	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  dikke	  darm	  
vinden	  plaats	  in	  het	  dwars	  verlopende	  gedeelte	  (transversum)	  en	  duren	  minstens	  24	  uur.	  Onder	  
invloed	  van	  de	  darmflora	  (bacteriën)	  ondergaan	  de	  voedselresten	  processen	  van	  gisting	  en	  rotting,	  
waarbij	  stimulerende	  stoffen	  en	  ook	  darmgassen	  vrijkomen.	  Het	  omlaag	  lopende	  gedeelte	  van	  de	  
dikke	  darm	  vormt	  een	  uiteindelijke	  bewaarplaats	  voor	  de	  ontlasting.	  	  
De	  ontlasting	  die	  uiteindelijk	  in	  de	  endeldarm	  terecht	  komt	  en	  ons	  lichaam	  verlaat,	  bestaat	  uit	  
onverteerbare	  voedselresten,	  gistings-‐	  en	  rottingsproducten,	  bacteriën,	  dode	  darmwandcellen,	  slijm,	  
galkleurstof	  en	  een	  kleine	  hoeveelheid	  water	  en	  zouten	  
(100-‐250	  gram	  per	  dag,	  waarvan	  ongeveer	  50-‐150	  ml	  
water).	  	  
	   	  



6. Bloedsomloop	  en	  de	  poortader	  
Ademhaling	  en	  bloed	  
Wanneer	  wij	  ademhalen	  komt	  er	  lucht	  in	  
onze	  longen.	  De	  longen	  halen	  zuurstof	  uit	  
deze	  lucht	  en	  geven	  dit	  af	  aan	  het	  bloed.	  Het	  
bloed	  transporteert	  vervolgens	  het	  zuurstof	  
naar	  de	  rest	  van	  het	  lichaam.	  	  Het	  hart	  werkt	  
hierbij	  als	  een	  grote	  pomp.	  Elke	  keer	  als	  het	  
hart	  samentrekt	  wordt	  het	  bloed	  
stootsgewijs	  door	  het	  lichaam	  gepompt.	  Het	  
bloed	  gaat	  vervolgens	  via	  slagaders	  naar	  alle	  
organen	  (spieren,	  hersenen,	  maar	  ook	  
nieren,	  lever	  en	  darmen).	  In	  de	  organen	  
wordt	  het	  zuurstof	  afgestaan	  aan	  deze	  
organen.	  Dit	  is	  erg	  belangrijk	  want	  zonder	  
zuurstof	  gaan	  deze	  organen	  dood,	  de	  
organen	  hebben	  dan	  ook	  continu	  zuurstof	  
nodig.	  	  Het	  plaatje	  rechts	  	  geeft	  een	  
overzicht	  van	  de	  bloedsomloop	  van	  ons	  
lichaam.	  Rood	  is	  zuurstofrijk	  bloed	  uit	  de	  
longen	  en	  gaat	  via	  het	  hart	  naar	  de	  organen.	  
Blauw	  is	  zuurstof	  arm	  bloed	  vanuit	  de	  
organen	  en	  gaat	  via	  het	  hart	  naar	  de	  longen.	  	  

	  

Poortaderstelsel	  
Een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  onze	  bloedsomloop	  is	  de	  
poortader.	  Dit	  is	  een	  bijzondere	  ader	  omdat	  hier	  het	  
bloed	  niet	  van	  een	  orgaan	  naar	  het	  hart	  gaat,	  maar	  
van	  een	  orgaan	  (maag	  en	  darmen)	  naar	  een	  ander	  
orgaan	  (de	  lever).	  Dit	  heeft	  dan	  ook	  een	  speciale	  
reden.	  De	  lever	  is	  een	  grote	  filter	  in	  onze	  lichaam.	  Met	  
ons	  eten	  kunnen	  allerlei	  gevaarlijke	  stoffen	  
(bijvoorbeeld	  alcohol)	  of	  ziekteverwekkers	  ons	  lichaam	  
binnen	  dringen.	  De	  lever	  zal	  deze	  stoffen	  en	  
ziekteverwekkers	  onschadelijk	  maken.	  
Daarnaast	  speelt	  de	  lever	  ook	  een	  sleutelrol	  in	  onze	  
spijsvertering.	  Na	  het	  eten	  nemen	  onze	  darmen	  allerlei	  
voedingsstoffen	  op	  uit	  het	  eten.	  In	  de	  lever	  worden	  al	  
deze	  voedingsstoffen	  weer	  opgenomen	  uit	  het	  bloed.	  	  
	  

	  



En	  als	  het	  mis	  gaat?	  
Zoals	  gezegd	  is	  het	  erg	  belangrijk	  dat	  de	  organen	  van	  zuurstof	  worden	  voorzien.	  Wanneer	  er	  iets	  mis	  
gaat	  in	  de	  aanvoer	  van	  het	  bloed	  en	  daarmee	  de	  aanvoer	  van	  zuurstof	  merken	  wij	  dit	  meteen.	  Als	  
onze	  hersenen	  geen	  zuurstof	  krijgen	  worden	  we	  snel	  duizelig,	  wordt	  het	  zwart	  voor	  onze	  ogen	  en	  
worden	  normale	  dingen	  zoals	  praten	  ineens	  erg	  lastig.	  Wanneer	  het	  hart	  zelf	  te	  weinig	  zuurstof	  krijgt	  
ontstaat	  de	  welbekende	  pijn	  op	  de	  borst	  (angina	  pectoris).	  Het	  kan	  ook	  gebeuren	  dat	  onze	  darmen	  te	  
weinig	  zuurstof	  krijgen.	  Dit	  staat	  bekend	  als	  het	  splanchnisch	  syndroom,	  dit	  komt	  trouwens	  veel	  
minder	  vaak	  voor	  dan	  de	  pijn	  op	  de	  borst.	  Dit	  syndroom	  is	  dus	  het	  gevolg	  van	  een	  gebrek	  aan	  
zuurstof.	  Wanneer	  wij	  net	  gegeten	  hebben	  moeten	  onze	  darmen	  hard	  aan	  het	  werk	  en	  hebben	  dus	  
veel	  zuurstof	  nodig.	  Als	  niet	  aan	  deze	  vraag	  kan	  worden	  voldaan	  ontstaat	  er	  buikpijn.	  	  
	  

	  

7. De	  lever	  
	  
1.	  Anatomie	  van	  de	  lever	  
De	  lever	  is	  het	  grootste	  vaste	  orgaan	  van	  het	  lichaam	  en	  ligt	  rechtsboven	  in	  de	  buik,	  met	  het	  grootste	  
gedeelte	  achter	  de	  ribben.	  De	  lever	  heeft	  een	  dubbele	  bloedvoorziening:	  vanuit	  de	  poortader	  en	  
vanuit	  het	  hart.	  Vanuit	  de	  poortader	  wordt	  het	  bloed	  aangevoerd	  dat	  afkomstig	  	  is	  vanuit	  de	  organen	  
in	  de	  buikholte	  (voornamelijk	  vanuit	  de	  darmen).	  De	  lever	  weegt	  bij	  een	  volwassene	  1200-‐1500	  gram	  
en	  bestaat	  uit	  4	  kwabben	  en	  8	  segmenten.	  De	  segmenten	  zijn	  vooral	  van	  belang	  voor	  de	  chirurg,	  als	  
die	  een	  stukje	  van	  de	  lever	  moet	  verwijderen.	  	  
	  
2.	  Functies	  van	  de	  lever	  
De	  lever	  vervult	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  stofwisseling	  en	  
energiehuishouding	  van	  het	  lichaam.	  In	  de	  eerste	  plaats	  is	  het	  
orgaan	  zodanig	  geplaatst	  in	  de	  bloedsomloop	  dat	  al	  het	  bloed	  
afkomstig	  van	  het	  maag-‐darmkanaal	  eerst	  door	  de	  lever	  gaat.	  Dit	  
stelt	  de	  lever	  in	  staat	  om	  voedingsstoffen	  afkomstig	  uit	  de	  darm	  op	  
te	  nemen	  en	  vervolgens	  te	  verdelen	  over	  de	  andere	  organen.	  Zowel	  
direct	  na	  het	  eten	  als	  langer	  na	  het	  eten	  (de	  gevaste	  toestand)	  	  
reguleert	  de	  lever	  de	  afgifte	  van	  voedingsstoffen	  aan	  het	  gehele	  
lichaam.	  	  
	  
2.1	  Koolhydraatstofwisseling	  
De	  dunne	  darm	  neemt	  verteringsproducten	  van	  zetmeel,	  zoals	  glucose	  en	  suikers	  op.	  Deze	  
zogenaamde	  'enkelvoudige	  suikers'	  gaan	  via	  het	  bloed	  naar	  de	  lever.	  De	  lever	  is	  in	  staat	  om	  van	  de	  
suikers	  die	  niet	  direct	  nodig	  zijn,	  weer	  zetmeel	  (glycogeen)	  te	  vormen.	  Dit	  glycogeen	  wordt	  (tijdelijk)	  
opgeslagen	  in	  de	  levercellen.	  Een	  gezonde	  lever	  bevat	  altijd	  veel	  glycogeen.	  Wanneer	  het	  lichaam	  
behoefte	  heeft	  aan	  suikers,	  wordt	  glycogeen	  weer	  gesplitst	  tot	  glucose.	  Dit	  glucose	  wordt	  vervolgens	  
aan	  de	  bloedbaan	  afgestaan.	  Daarnaast	  kan	  de	  lever	  zelf	  suikers	  (glucose)	  gaan	  vormen	  uit	  andere	  
stoffen	  zoals	  aminozuren	  (afkomstig	  van	  eiwitten).	  Ondanks	  onregelmatige	  maaltijden	  zorgt	  de	  lever	  
er	  op	  deze	  manier	  voor	  dat	  er	  24	  uur	  per	  dag	  glucose	  beschikbaar	  is.	  De	  lever	  speelt	  daarmee	  een	  
belangrijke	  rol	  bij	  het	  constant	  houden	  van	  de	  bloedsuikerspiegel.	  
	  
2.2	  	  Vetstofwisseling	  
In	  de	  dunne	  darm	  vindt	  de	  vertering	  van	  vetten	  plaats.	  Hierbij	  ontstaan	  vetzuren.	  Deze	  vetzuren	  
worden	  naar	  de	  lever	  getransporteerd.	  De	  lever	  maakt	  van	  die	  vetzuren	  weer	  vet.	  De	  lever	  maakt	  
ook	  structuren	  die	  ervoor	  zorgen	  dat	  het	  vet	  vervoerd	  kan	  worden	  in	  het	  lichaam.	  Zo	  kan	  het	  vet	  
worden	  gebruikt	  als	  brandstof	  of	  kan	  het	  opgeslagen	  worden	  in	  de	  vetcellen	  van	  het	  lichaam.	  
	  



2.3	  Eiwitstofwisseling	  
Eiwitten	  komen	  in	  de	  vorm	  van	  aminozuren	  in	  de	  lever	  aan.	  Uit	  deze	  aminozuren	  kan	  de	  lever	  nieuwe	  
eiwitten	  vormen.	  De	  nieuw	  gevormde	  eiwitten	  worden	  ofwel	  afgestaan	  aan	  het	  bloed	  of	  ze	  blijven	  in	  
de	  lever	  waar	  zij	  o.a.	  omgevormd	  kunnen	  worden	  tot	  enzymen.	  Deze	  enzymen	  spelen	  een	  
belangrijke	  rol	  bij	  talrijke	  processen	  in	  de	  lever.	  Naast	  de	  gewone	  eiwitten,	  vormt	  de	  lever	  alle	  
belangrijke	  bloedeiwitten,	  zoals	  albumine	  (belangrijk	  voor	  de	  vochtbalans	  van	  het	  lichaam	  en	  
transport	  van	  stoffen)	  en	  stollingsfactoren	  (belangrijk	  voor	  de	  stolling	  van	  het	  bloed,	  anders	  zou	  je	  
blijven	  bloeden	  als	  je	  een	  wond	  hebt).	  	  
De	  lever	  is	  ook	  in	  staat	  om	  de	  aminozuren	  van	  structuur	  te	  veranderen.	  Ze	  worden	  op	  deze	  manier	  
omgebouwd	  tot	  suikers	  (in	  gevaste	  toestand)	  en	  vetten	  (direct	  na	  het	  eten)	  als	  dat	  nodig	  is	  .	  
In	  de	  lever	  vindt	  ook	  afbraak	  plaats	  van	  lichaamseiwitten.	  Een	  deel	  van	  de	  hieruit	  ontstane	  
aminozuren	  kan	  weer	  worden	  gebruikt	  voor	  eiwitsynthese.	  Een	  ander	  deel	  wordt,	  na	  ontgifting,	  
afgevoerd	  met	  de	  urine	  of	  kan	  gebruikt	  worden	  als	  brandstof.	  
	  
2.4	  Productie	  van	  gal	  
Levercellen	  produceren	  galvloeistof,	  die	  via	  de	  galwegen	  en	  de	  galblaas	  naar	  de	  dunne	  darm	  wordt	  
afgevoerd.	  Galvloeistof	  bevat	  o.a.	  galzouten.	  Galzouten	  kunnen	  vetten	  in	  de	  dunne	  darm	  in	  hele	  
kleine	  druppeltjes	  verdelen,	  dit	  noemen	  we	  emulgeren.	  Hierdoor	  kunnen	  de	  enzymen	  die	  in	  de	  
dunne	  darm	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  vetvertering	  beter	  op	  het	  vet	  inwerken.	  
In	  galvloeistof	  zit	  tevens	  cholesterol.	  Dit	  is	  een	  belangrijke	  bouwstof	  voor	  het	  lichaam.	  Een	  teveel	  aan	  
cholesterol	  wordt	  met	  de	  galvloeistof	  uitgescheiden.	  
	  
2.5	  Afbraak	  van	  schadelijke	  stoffen	  
De	  lever	  zorgt	  ook	  voor	  de	  afbraak	  van	  schadelijke	  stoffen	  (detoxificatie).	  Dit	  zijn	  niet	  alleen	  
lichaamsvreemde	  stoffen	  (zoals	  medicijnen)	  die	  het	  lichaam	  vanuit	  de	  darm	  binnendringen,	  maar	  ook	  
lichaamseigen	  (afval)stoffen	  die	  bij	  onvoldoende	  ontgifting	  schadelijk	  kunnen	  zijn.	  Een	  voorbeeld	  is	  
de	  stof	  bilirubine,	  dat	  vrijkomt	  bij	  de	  afbraak	  van	  rode	  bloedlichaampjes	  (betrokken	  bij	  het	  transport	  
van	  zuurstof	  in	  het	  lichaam).	  
De	  uitscheiding	  	  van	  de	  schadelijke	  stoffen	  vindt	  plaats	  via	  de	  gal.	  Hierdoor	  kunnen	  de	  schadelijke	  
stoffen	  via	  de	  ontlasting,	  maar	  ook	  via	  de	  urine	  het	  lichaam	  verlaten.	  
	   	  



8. Galblaas	  en	  gal	  	  	   	   	   	   	  
Ligging	  
Rechts,	  boven	  in	  de	  buik,	  liggen	  een	  aantal	  belangrijke	  organen	  die	  een	  rol	  spelen	  in	  het	  proces	  
‘spijsvertering’.	  Ook	  de	  galblaas	  ligt	  hier,	  net	  aan	  de	  onderkant	  van	  de	  lever.	  De	  galblaas	  steekt	  net	  
over	  de	  onderrand	  van	  de	  lever	  uit.	  Daarmee	  komt	  de	  galblaas	  ook	  net	  onder	  de	  rechter	  ribbenboog	  
vandaan.	  	  

Lever	  
Gal	  wordt	  gemaakt	  in	  de	  lever.	  De	  lever	  gebruikt	  hiervoor	  o.a.	  cholesterol.	  De	  galvloeistof	  stroomt	  in	  
de	  lever	  via	  minuscule	  kanaaltjes	  naar	  steeds	  grotere	  kanalen.	  Uiteindelijk	  loopt	  er	  één	  kanaal,	  
afkomstig	  van	  de	  lever.	  Daar	  komt	  dan	  ook	  de	  afvoergang	  (ductus)	  van	  de	  galblaas	  in	  uit	  (zie	  figuur	  
1).	  Samen	  lopen	  ze	  als	  galweg	  achter	  de	  twaalfvingerige	  darm	  (duodenum)	  door,	  richting	  alvleesklier	  
(zie	  figuur	  2).	  	  

De	  afvoerkanalen	  van	  gal	  kunnen	  samentrekken.	  Als	  er	  geen	  spijsvertering	  plaatsvindt,	  zijn	  de	  
kanalen	  aangespannen.	  Als	  je	  hebt	  gegeten,	  opent	  het	  kanaal	  en	  kan	  de	  gal	  verder	  stromen.	  	  De	  gal	  
heeft	  immers	  een	  rol	  bij	  de	  spijsvertering	  en	  na	  het	  eten	  is	  er	  in	  de	  verteringsorganen	  vraag	  om	  gal.	  

Galblaas	  
De	  galblaas	  slaat	  gal	  op	  en	  houdt	  gal	  beschikbaar	  voor	  latere	  momenten.	  Ook	  onttrekt	  het	  water	  aan	  
de	  gal.	  Gal	  ziet	  er	  uit	  als	  een	  geel-‐groene	  vloeistof	  en	  bevat	  verschillende	  stoffen	  waaronder	  zouten,	  
kleurstoffen,	  water,	  cholesterol	  en	  andere	  vetten	  en	  vetbestanddelen.	  Niet	  al	  deze	  stoffen	  hebben	  
een	  rol	  in	  de	  vertering.	  Galzouten	  en	  vetbestanddelen	  hebben	  dit	  wel.	  

Functie	  gal	  
Galzouten	  zorgen	  ervoor	  dat	  grote	  vetbrokken	  in	  de	  dunne	  darm	  worden	  afgebroken	  in	  kleine	  
vetdruppels.	  Eén	  grote	  vetbrok	  zorgt	  voor	  vele	  kleine	  vetdruppels,	  en	  dat	  zorgt	  er	  voor	  dat	  er	  voor	  de	  
verteringsstoffen	  meer	  plaats	  is	  op	  de	  vetbestanddelen.	  De	  verteringsstoffen	  moeten	  namelijk	  op	  
deze	  vetbestanddelen	  aangrijpen	  om	  te	  kunnen	  werken,	  en	  het	  vet	  is	  dankzij	  de	  kleinere	  stukjes	  
meer	  verspreid	  waardoor	  het	  aangrijpen	  over	  een	  groter	  vetgebied	  gaat.	  Zo	  zijn	  kleine	  vetdruppels	  
dus	  makkelijker	  te	  verteren	  dan	  grote	  vetbrokken.	  
Ook	  helpen	  galzouten	  om	  cholesterol	  op	  te	  lossen.	  Van	  het	  cholesterol	  wordt	  later	  weer	  nieuwe	  gal	  
gemaakt.	  Gal	  speelt	  dus	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  de	  vertering	  van	  vetten.	  

Fig.	  1	  Weg	  van	  gal	  en	  voedsel	   	   	   	   Fig.	  2	  Ligging	  galblaas	  

	   	  

	  

	   	  



9. De	  alvleesklier	  
Functie	  
Wanneer	  de	  voedselbrij	  (ook	  wel	  chymus	  genoemd)	  
de	  maag	  verlaat	  via	  de	  maagportier,	  komt	  de	  brij	  in	  
de	  twaalfvingerige	  darm	  terecht.	  De	  brij	  is	  nog	  erg	  
zuur	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  het	  maagzuur	  en	  de	  
voedingsmoleculen	  zijn	  nog	  te	  groot	  om	  goed	  in	  de	  
darmen	  te	  kunnen	  worden	  opgenomen.	  	  De	  
alvleesklier	  (of	  pancreas)	  zorgt	  dat	  de	  brij	  minder	  
zuur	  wordt	  en	  dat	  de	  voedingsmoleculen	  kleiner	  
worden	  gemaakt.	  Daarnaast	  speelt	  de	  alvleesklier	  
nog	  een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  constant	  houden	  van	  
de	  bloedsuikerspiegel,	  maar	  hier	  gaan	  we	  de	  andere	  
avonden	  verder	  op	  in.	  

Enzymen	  
Om	  de	  voedingsmoleculen	  kleiner	  te	  maken,	  
produceert	  de	  alvleesklier	  enzymen	  zodat	  de	  
voeding	  beter	  in	  de	  darmen	  kan	  worden	  opgenomen.	  Deze	  enzymen	  worden	  uitgescheiden	  in	  de	  
twaalfvingerige	  darm,	  waar	  ze	  het	  voedsel	  kunnen	  afbreken.	  Voor	  elk	  macronutriënt	  (koolhydraten,	  
eiwitten	  en	  vetten)	  worden	  er	  verschillende	  enzymen	  geproduceerd.	  De	  meeste	  enzymen	  eindigen	  
met	  -‐ase.	  

Koolhydraten:	  amylase	  breekt	  lange	  suikermoleculen	  af,	  bijvoorbeeld	  zetmeel	  en	  glycogeen.	  Amylase	  
kan	  echter	  geen	  cellulose	  afbreken,	  dit	  zijn	  vezels	  die	  in	  planten	  voorkomen.	  

Eiwitten:	  trypsine,	  chymotrypsine	  en	  carboxypolypeptidase	  breken	  eiwitten	  af	  tot	  verschillende	  
maten	  peptiden.	  

Vetten:	  lipase,	  cholesterol	  esterase	  en	  fosfolipase	  breken	  vetten	  af	  tot	  vetzuren	  en	  fosfolipiden.	  

Deze	  enzymen	  worden	  pas	  actief	  wanneer	  zij	  in	  de	  twaalfvingerige	  darm	  terecht	  komen.	  Anders	  
zouden	  deze	  enzymen	  de	  alvleesklier	  kunnen	  aantasten.	  Dit	  is	  bijvoorbeeld	  het	  geval	  bij	  de	  ziekte	  
pancreatitis.	  Het	  kanaaltje	  waar	  de	  alvleeskliersappen	  in	  de	  twaalfvingerige	  darm	  terecht	  komen	  is	  
hier	  verstopt.	  	  

Neutraliseren	  van	  maagzuur	  
Naast	  enzymen,	  produceert	  de	  alvleesklier	  ook	  bicarbonaat	  	  om	  de	  voedselbrij	  minder	  zuur	  te	  
maken.	  Hierdoor	  wordt	  het	  zuur	  geneutraliseerd	  en	  kunnen	  de	  enzymen	  beter	  werken.	  Bicarbonaat	  
zit	  ook	  in	  bakpoeder	  en	  is	  een	  belangrijk	  bestanddeel	  van	  maagzuurtabletten.	  	  

Per	  dag	  produceert	  de	  alvleesklier	  zo’n	  2	  liter	  aan	  alvleesklier	  sap,	  dat	  enzymen	  en	  bicarbonaat	  
bevat.	  Het	  is	  dus	  belangrijk	  dat	  de	  alvleesklier	  goed	  werkt,	  anders	  kunnen	  de	  ingenomen	  
voedingsstoffen	  niet	  goed	  in	  het	  lichaam	  worden	  opgenomen.	  

	   	  



10. Hormonen	  en	  spijsverteringsstelsel	  
Alle	  suikers,	  vetten	  en	  koolhydraten	  die	  wij	  elke	  dag	  eten,	  worden	  in	  ons	  maag-‐darm	  stelsel	  door	  
verteringsenzymen	  afgebroken	  tot	  kleine	  deeltjes,	  die	  opgenomen	  kunnen	  worden	  in	  het	  lichaam.	  
Deze	  enzymen	  worden	  aan	  het	  voedsel	  in	  het	  maagdarmstelsel	  toegevoegd	  door	  de	  werking	  van	  
hormonen.	  De	  hormonen	  zijn	  te	  vergelijken	  met	  de	  directie	  van	  een	  bedrijf,	  zij	  geven	  opdrachten	  aan	  
de	  werknemers	  (enzymen)	  om	  het	  voedsel	  af	  te	  breken.	  Als	  er	  geen	  opdrachten	  vanuit	  de	  directie	  
worden	  gegeven,	  zullen	  de	  werknemers	  niet	  werken.	  	  

Er	  zijn	  drie	  verschillende	  fasen	  in	  de	  afgifte	  van	  hormonen	  tijdens	  het	  eten;	  
De	  cephalische	  fase;	  Dit	  is	  de	  fase	  die	  voorafgaat	  aan	  het	  eten,	  de	  voorbereidingsfase.	  Het	  ruiken,	  
zien	  of	  zelfs	  het	  denken	  aan	  eten	  kan	  je	  ‘water’	  in	  de	  mond	  laten	  lopen.	  Dit	  reactie	  komt	  doordat	  de	  
hersenen	  in	  de	  gaten	  hebben	  dat	  er	  eten	  is.	  Zij	  stimuleren	  de	  speekselklieren	  om	  speeksel	  in	  de	  
mond	  te	  laten	  lopen,	  zodat	  later	  het	  voedsel	  makkelijker	  doorgeslikt	  kan	  worden.	  Ook	  de	  maag	  
wordt	  aangespoord	  om	  zich	  voor	  te	  bereiden.	  Maagzuur	  wordt	  afgegeven,	  zodat	  als	  het	  eten	  in	  de	  
maag	  komt,	  direct	  verteerd	  kan	  worden.	  

• De	  gastrische	  fase;	  	  Deze	  fase	  begint	  als	  je	  net	  bent	  begonnen	  met	  eten.	  Doordat	  eten	  in	  de	  
maag	  komt,	  wordt	  deze	  een	  beetje	  opgerekt.	  Deze	  oprekking	  wordt	  opgemerkt	  door	  speciale	  
receptoren	  en	  deze	  sturen	  een	  signaal	  naar	  de	  hersenen.	  De	  hersenen	  sturen	  een	  signaal	  
terug	  naar	  de	  maag,	  zodat	  deze	  het	  hormoon	  gastrine	  gaat	  secreteren.	  Gastrine	  zet	  
ondermeer	  aan	  tot	  het	  secreteren	  van	  extra	  maagzuur,	  zodat	  de	  maag	  zuurder	  wordt	  en	  de	  
enzymen	  beter	  kunnen	  werken.	  

• De	  intestinale	  fase;	  Deze	  fase	  begint	  als	  het	  eerste	  voedsel	  in	  de	  darmen	  komt.	  De	  relatieve	  
zure	  voedselbrei	  uit	  de	  maag	  wordt	  opgemerkt	  door	  speciale	  receptoren,	  die	  zorgen	  voor	  de	  
afgifte	  van	  onder	  meer	  het	  hormoon	  Cholecystokinine	  (CCK).	  Dit	  hormoon	  zorgt	  ervoor	  dat	  	  
de	  alvleesklier,	  de	  verteringsenzymen	  en	  de	  galblaas	  het	  gal	  gaan	  secreteren.	  Hierdoor	  zal	  de	  
darm	  minder	  zuur	  worden,	  zodat	  de	  verteringsenzymen	  uit	  de	  alvleesklier	  hun	  werk	  beter	  
kunnen	  gaan	  doen.	  Kortom,	  de	  verteringsenzymen	  in	  de	  maag	  werken	  dus	  het	  beste	  in	  een	  
zure	  omgeving,	  terwijl	  de	  verteringsenzymen	  in	  de	  darm	  beter	  werken	  in	  een	  neutrale	  
omgeving.	  	  De	  intestinale	  fase	  duurt	  ongeveer	  totdat	  al	  het	  voedsel	  verteerd	  is.	  

De	  belangrijkste	  hormonen	  voor	  de	  spijsvertering:	  
o Gastrine:	  Dit	  hormoon	  zorgt	  ervoor	  dat	  het	  maagzuur	  en	  de	  verteringsenzymen	  (pepsine)	  van	  

de	  maag	  worden	  vrijgezet.	  	  
o Cholecystokinine	  (CCK):	  Dit	  hormoon	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  verteringsenzymen	  van	  de	  

alvleesklier	  en	  de	  galstoffen	  uit	  de	  galblaas	  worden	  gesecreteerd.	  Het	  hormoon	  wordt	  
gesecreteerd	  door	  bepaalde	  cellen	  die	  aan	  het	  begin	  van	  de	  darm	  zitten.	  Deze	  cellen	  merken	  
het	  op	  als	  de	  zure	  voedselbrei	  uit	  de	  maag	  de	  darm	  inkomt.	  

o Somatostatine:	  Dit	  hormoon	  heeft	  heel	  veel	  functies	  in	  het	  lichaam,	  maar	  is	  ook	  betrokken	  
bij	  het	  spijsverteringsstelsel.	  Somatostatine	  vertraagt	  de	  vertering	  in	  zoverre	  dat	  het	  langer	  
duurt	  totdat	  het	  eten	  vanuit	  de	  maag	  naar	  de	  darmen	  gaat.	  Hierdoor	  kan	  het	  eten	  beter	  
verteerd	  worden	  en	  dus	  ook	  beter	  opgenomen	  worden.	  

o Ghreline:	  Dit	  is	  het	  hormoon	  dat	  zorgt	  voor	  het	  hongergevoel.	  Het	  wordt	  afgegeven	  door	  de	  
maag	  in	  het	  bloed	  en	  als	  het	  opgemerkt	  wordt	  in	  de	  hersenen,	  krijg	  je	  een	  gevoel	  van	  
honger.	  

o Leptine:	  Dit	  is	  het	  hormoon	  dat	  zorgt	  voor	  het	  verzadigingsgevoel	  na	  het	  eten.	  Het	  heeft	  
precies	  de	  tegenovergestelde	  werking	  als	  ghreline.	  

	   	  



11. Diarree	  
De	  symptomen	  en	  ook	  de	  definitie	  van	  diarree	  is	  een	  frequente	  (>	  3x	  per	  dag)	  stoelgang	  waarbij	  er	  
sprake	  is	  van	  dunne,	  waterige	  ontlasting.	  Meestal	  wordt	  er	  ook	  meer	  dan	  200	  gram	  ontlasting	  per	  
dag	  geproduceerd.	  	  
Diarree	  kan	  acuut	  zijn	  of	  chronisch.	  Acute	  diarree	  duurt	  minder	  dan	  14	  dagen,	  chronische	  diarree	  
duurt	  altijd	  langer	  dan	  14	  dagen.	  	  
	  
Acute	  diarree	  kan	  ontstaan	  door:	  	  
-‐	  Bacteriën	  (salmonella,	  shigella)	  
-‐	  Virussen	  (norovirus,	  rotavirus)	  of	  
-‐	  Parasieten	  (entamoeba	  histolytica).	  	  
	  
Bij	  acute	  diarree	  is	  er	  geen	  sprake	  van	  een	  afwijking	  van	  het	  verteringsstelsel,	  bij	  chronische	  diarree	  
bestaat	  de	  kans	  hierop	  wel	  zoals	  een	  chronische	  ontsteking	  bij	  de	  ziekte	  van	  Crohn,	  colitis	  ulcerosa,	  
lactose-‐intolerantie	  of	  prikkelbaredarmsyndroom.	  Acute	  diarree	  ontstaat	  meestal	  juist	  door	  een	  
infectie	  van	  buitenaf	  zoals	  een	  bacterie	  of	  een	  virus	  door	  het	  eten	  van	  met	  bacteriën	  besmet	  voedsel	  
of	  drinken	  van	  besmet	  water,	  het	  besmet	  raken	  met	  een	  virus	  zoals	  het	  NOROvirus	  door	  direct	  
lichamelijk	  contact	  met	  een	  besmet	  persoon,	  eten	  van	  besmet	  voedsel	  of	  door	  besmetting	  via	  de	  
lucht.	  	  
	  
Verder	  zijn	  er	  drie	  verschillende	  soorten	  diarree:	  	  

o Osmotische	  diarree:	  hierbij	  is	  er	  een	  verminderde	  opname	  van	  water	  door	  een	  verminderd	  
darmoppervlak	  of	  door	  een	  hoge	  zoutconcentratie	  in	  de	  darmen.	  Deze	  soort	  diarree	  stopt	  als	  
een	  persoon	  vast.	  	  

o Secretoire	  diarree:	  hierbij	  is	  er	  extra	  uitscheiding	  van	  water	  doordat	  de	  darmwand	  extra	  
doorlaatbaar	  is	  voor	  water	  of	  door	  te	  weinig	  tijd	  voor	  volledige	  opname	  van	  water.	  Deze	  
soort	  diarree	  stopt	  niet	  als	  een	  persoon	  vast.	  	  

o Motorische	  diarree:	  hiervan	  wordt	  gesproken	  wanneer	  de	  diarree	  veroorzaakt	  wordt	  door	  
verhoogde	  spiercontracties	  van	  de	  darmen	  en	  dus	  snellere	  peristaltiek.	  

	  
Behandeling:	  	  
Acute	  diarree	  houdt	  meestal	  vanzelf	  op.	  Pas	  wanneer	  er	  bloed	  bij	  de	  ontlasting	  wordt	  gevonden	  
wordt	  door	  een	  arts	  ingegrepen.	  
Het	  is	  belangrijk	  om	  uitdroging	  bij	  diarree	  tegen	  te	  gaan	  en	  dus	  genoeg	  te	  drinken.	  Bij	  uitdroging	  
kunnen	  orale	  rehydratatieoplossingen	  worden	  voorgeschreven	  zoals	  ORS.	  Dit	  is	  een	  oplossing	  van	  
zouten	  en	  druivensuiker	  in	  water	  wat	  uitdroging	  tegen	  gaat.	  
Als	  men	  wil	  dat	  de	  periode	  van	  diarree	  wordt	  verkort	  kunnen	  loperamiden	  zoals	  Norit	  worden	  
voorgeschreven,	  deze	  remt	  de	  peristaltiek	  van	  de	  darmen.	  Echter	  wordt	  hiermee	  niet	  de	  echte	  
oorzaak	  van	  de	  diarree	  opgespoord	  en	  tegen	  gegaan.	  
	  	  
De	  belangrijkste	  oorzaken	  van	  chronische	  diarree	  zijn	  lactose-‐intolerantie,	  een	  langdurig	  beloop	  van	  
en	  darminfectie	  en	  het	  prikkelbaredarmsyndroom.	  Vaak	  wordt	  uitgebreidere	  diagnostiek	  verricht	  
door	  middel	  van	  labonderzoek	  zoals	  van	  ontlasting,	  bloed	  en	  röntgenonderzoek	  of	  een	  ademtest	  om	  
lactose-‐intolerantie	  aan	  te	  tonen	  maar	  niet	  altijd	  wordt	  er	  een	  oorzaak	  achterhaald.	  	  
Het	  aanpassen	  van	  het	  dieet,	  bekkenbodemspierenoefeningen	  of	  een	  klysma	  kunnen	  een	  oplossing	  
zijn.	  	  
	  

	  


