Aandoening

Galstenen
Galstenen ontstaan uit ingedikt gal in de galblaas
Gal is een vloeistof die belangrijk is voor de vertering van vetten. Galstenen komen erg vaak voor, maar geven niet altijd klachten. Als
een galsteen de af- en aanvoer van gal naar de galblaas afsluit kan een galblaasontsteking
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/galblaasontsteking) ontstaan.
Meer informatie? Kijk op de website van de Maag Lever Darm Stichting. (https://www.mlds.nl/ziekten/galstenen/)

Onderzoeken
Als de arts op basis van uw klachten galstenen vermoedt, maken we meestal een echo.

Echo-onderzoek algemeen (echografie)
Met een echo kan de radioloog of laborant uw organen, pezen en gewrichten met geluidsgolven (echo) onderzoeken.
Hierbij maakt de radiodiagnostisch laborant met röntgenstralen opnamen van de plaats die de arts wil onderzoeken. Met de scan kan
de arts afwijkingen aan de bloedvaten, organen of botten beter opsporen of beter in beeld krijgen. In de folder 'Echografisch onderzoek
algemeen' leest u meer over dit onderzoek.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/echo-onderzoek-algemeen-echografie

Behandelingen
Als er galstenen worden gevonden, hoeft de galblaas niet altijd verwijderd te worden. Alleen als de galstenen klachten veroorzaken, is
verwijdering van de galblaas noodzakelijk.
De behandeling van galstenen in de galwegen is een papillotomie. Dit gebeurt via een E.R.C.P. Hierbij brengt de arts een kijkbuis
(scoop) via de slokdarm naar de twaalfvingerige darm. Hier bevindt zich namelijk de uitmonding van de galwegen. Deze uitmonding
snijdt de arts in waardoor de stenen via de darm kunnen afvloeien. Na een periode van rust moet dan alsnog de galblaas verwijderd
worden, omdat daar de stenen gevormd worden.

Galblaasverwijdering
Het verwijderen van de galblaas kan nodig zijn als u galstenen heeft die klachten veroorzaken.
Of als de galblaas ontstoken raakt. Er zijn verschillende manieren om de galblaas te verwijderen. Dit kan via een standaard
kijkoperatie, via de LESS-techniek of via een open operatie. In de folder 'Verwijderen van de galblaas' leest u meer over deze
behandeling.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/galblaasverwijdering

Galstenen en een galblaasoperatie, dieetadviezen
Als u last heeft van galstenen is het belangrijk om toch normaal en gezond te eten.
Gebruik tijdelijk geen voedingsmiddelen die last geven. Krijgt u een galblaasoperatie? Dan moet u de eerste weken na de operatie

voorzichtig zijn met vette voedingsmiddelen. Het kan zijn dat u tijdelijk bepaalde voedingsmiddelen niet kunt verdragen. Meer
informatie vindt u in de folder ‘Dieetadviezen bij galstenen en galblaasoperatie’.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/galstenen-en-een-galblaasoperatie-dieetadviezen

Poliklinieken en afdelingen
Chirurgie
Een chirurg behandelt verwondingen, tumoren en infecties door het uitvoeren van operaties.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/chirurgie

Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)
Het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) richt zich op de diagnostiek en behandeling van ziekten van het
spijsverteringskanaal.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten-mdl

GE-chirurgie
Gastro-intestinale chirurgie richt zich op operaties aan het maag-darmkanaal. GE-chirurgen doen bijvoorbeeld operaties aan de lever,
alvleesklier en dikke darm.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/ge-chirurgie
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