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Een operatie aan je lever 

Als gal de buikholte in lekt 

Gal wordt aangemaakt in de lever en verlaat via de galbuis het lichaam naar de darm. Daar helpt het 

bij de vertering en opname van voedingsstoffen. De gal van deze patiënt op de operatietafel lekt gal 

in de buikholte. 

In het ziekenhuis wordt iemand geopereerd die problemen heeft na een eerdere leveroperatie. Gal 

lekt nu de buikholte in en dat moet verholpen worden. 

Dit is de lever. Wat wij gedaan hebben is: wij hebben dit gebied hier opgezocht, omdat daar blijvend 

gal uitkomt en die gal, die liep dus niet naar de darm toe, maar een gedeelte van de gal, die liep naar 

de buik. Dat de gal in zijn buik lekt, dat is heel slecht. De lever zelf, die functioneert bij deze patiënt 

prima. 

De lever is ook wel de fabriek van het lichaam en een fabriek in dit geval doet er niet één ding, maar 

verschillende dingen. Een belangrijk onderdeel van de fabriek van het lichaam is dus dat het giftige 

stoffen afbreekt en ervoor zorgt, dat het zo wordt gemaakt dat het weer uit het lichaam kan komen. 

Het andere wat de lever doet is dat het bepaalde producten maakt, onder andere bepaalde 

stollingsproducten zodat je ervoor zorgt dat het bloed kan stollen op het moment dat er een wond 

is. Het maakt ook bepaalde stoffen voor de energiehuishouding. De lever is zelf ook een reservoir van 

energie. Het slaat ook bepaalde stoffen op die we nodig hebben om het metabolisme, de 

stofwisseling, in gang te houden. We denken ook dat de lever een reservoir is van bloed om ervoor te 

zorgen dat er wat meer bloed doorheen kan stromen en wat meer bloed uitgehaald kan worden. 

Eigenlijk is het zo, dat de lever een heleboel stofjes maakt die we ook nog niet weten. Daar wordt 

een heleboel onderzoek naar gedaan. En in elk jaar worden er weer nieuwe stoffen ontdekt. De lever 

is ook een apart orgaan, omdat de lever de mogelijkheid heeft om zichzelf te herstellen. Zowel qua 

functie als ook qua volume. Dus je kunt van de lever een stuk verwijderen en er ook voor zorgen, dat 

de lever als de omstandigheden maar goed zijn weer uitdijt tot het normale volume. De lever maakt 

dus ook gal wat je dus ook nodig hebt voor je vertering. De gal heeft verschillende functies: de 

belangrijkste eigenlijk is dus dat je het nodig hebt voor de vertering en opname van 

voedingsstoffen. De opname van bijvoorbeeld bepaalde vitamines.  

En wat we straks gaan doen om ervoor te zorgen dat de gal vanuit de lever direct de darm in komt, 

is deze darm met deze opening hier weer ophechten. Vandaar al die hechtdraden. 


