Galblaasontsteking
Een galblaasontsteking is gewoonlijk het gevolg van galstenen die de afvoer
van gal blokkeren. De ernst van de symptomen van een galblaasontsteking
varieert. In deze folder leest u hier meer over.
Galblaas en gal
Gal is een lichaamsvloeistof die wordt aangemaakt in de lever. Gal bestaat uit een aantal
stoffen. Gal wordt via kleine kanaaltjes (de galgangetjes) vervoerd. Al die kleine kanaaltjes
komen samen in één centraal galkanaal. Gal druppelt zonder ophouden door het galkanaal en
van daaruit in de twaalfvingerige darm.
De galblaas ligt onder de lever, rechtsboven in de buik. Het is een soort zakje, verbonden met
het centrale galkanaal, waarin gal wordt opgevangen en bewaard.
Als je eet, trekt de galblaas samen. Daardoor wordt opgeslagen gal terug in het galkanaal
gebracht. Via het laatste stukje galkanaal wordt de gal naar de twaalfvingerige darm vervoerd.
De twaalfvingerige darm is het eerste stuk van de darmen, achter de maag.
Verschijnselen galblaasontsteking
De belangrijkste symptomen van galstenen zijn:


Pijn in de bovenbuik.



Pijn op de borst, in de rug of ter hoogte van het rechterschouder-blad.



Misselijkheid of braken.



Wit verkleurde ontlasting.



Donkere urine.

Hoe wordt een galblaasontsteking ontdekt?
Vaak geeft een echo (ultrageluidscan) zekerheid als een galblaasontsteking wordt vermoed.
Met deze test wordt door middel van geluidsgolven de buik onderzocht. Met de echo kunnen
galstenen ontdekt worden en kan ook worden gezien of de wand van de galblaas dikker is
dan normaal (wat duidt op een galblaasontsteking). Als er na een echo nog wordt getwijfeld,
dan worden er nog gedetailleerdere scans uitgevoerd.

Oorzaak
In de meeste gevallen wordt een galblaasontsteking veroorzaakt door galstenen. Galstenen
ontstaan als de vloeibare gal versteent. Meestal bestaan galstenen uit cholesterolachtig vettig
materiaal dat is samengeklonterd en hard geworden.
Gevolgen galblaasontsteking
Het blijkt dat galstenen vast kunnen komen te zitten in het afvoerkanaal van de galblaas (het
kanaal waardoor gal van de galblaas naar de centrale galgang wordt vervoerd). Het gevolg is
dat gal zich ophoopt in de galblaas, die daardoor uitrekt. Hierdoor ontstaat vaak een
ontsteking aan de wand van de galblaas. Soms zal de hele galblaas ontstoken raken. Dit kan
leiden tot ernstige klachten. Andere oorzaken van galblaasontsteking komen bijna niet voor.
Behandeling
Meestal wordt u in het ziekenhuis opgenomen. De arts bepaalt of u wel of niet mag eten en
drinken. U krijgt een infuus met vocht, en eventueel antibiotica. Door een dergelijke
behandeling zal de galsteen die het afvoerkanaal blokkeert vaak weer ‘terugvallen’ in de
galblaas. De ontsteking en de klachten verdwijnen daarna snel.
Vaak wordt een galblaas, als hij eenmaal ontstoken is geweest, via een operatie verwijderd.
Meestal gebeurt dat een aantal weken nadat u in het ziekenhuis bent opgenomen. Eerst moet
namelijk de infectie weg zijn.
Naar huis

Voeding
Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘Voeding bij galblaasklachten’.

Medicatie
Bij pijn mag u tot 4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg Paracetamol gebruiken.
Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?
In de volgende gevallen dient u met de polikliniek Chirurgie contact op te nemen:


Bij hoge koorts, meer dan 38,5 °C.



Bij extreme pijn.

Wanneer zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de
polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35. Buiten kantooruren kunt u contact
opnemen met de Spoed-eisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek
Chirurgie. Het telefoonnummer is 0485-84 53 35.
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