Ooglidcorrectie door de plastisch chirurg

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

In deze folder willen wij u informeren over een ooglidcorrectie. Wat is het, wat gebeurt
er tijdens de operatie, wat moet u doen na de operatie en welke risico’s zijn eraan
verbonden?

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Wat is een ooglidcorrectie?

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Bij de boven- en onderoogleden kunnen afwijkingen ontstaan die aanleiding geven tot
klachten. Mensen worden bijvoorbeeld belemmerd bij het zien, omdat ze tegen overtollige huid aankijken. Ook kunnen mensen ‘er vermoeid uitzien’. Bij de onderoogleden
spelen ook de zogenaamde ‘wallen’ een rol. Ten onrechte wordt dit vaak in verband
gebracht met een uitbundige levensstijl.
Als u klachten hebt over het zien, tranende ogen of juist droge ogen, dan is het
verstandig eerst de oogarts te raadplegen.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?
De operatie van de boven- en/of onderoogleden gebeurt in dagbehandeling onder
plaatselijke verdoving. Bij de bovenoogleden verwijdert de plastisch chirurg vaak de
overtollige huid samen met het onderliggende spierweefsel en soms vetweefsel. De
littekens bij de bovenoogleden worden gelegd in de plooi en zijn daarom onopvallend.
Bij de onderoogleden speelt de vetophoping vaak een rol. De plastisch chirurg maakt de
snede direct onder de haargrens van de wimpers met een uitbreiding naar de zijkant. Bij
een correctie van het onderooglid voert de chirurg in principe geen correctie uit van de
zogenaamde kraaienpootjes.

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Na de operatie
De eerste week na de operatie zijn de oogleden gezwollen en zijn er soms bloeduitstortingen. Dit oogt niet zo fraai. U kunt eventueel een zonnebril dragen om het wat
minder te laten opvallen. Na een week verwijderen wij de hechtingen.
Door de vorming van een litteken kan het ooglid wat trekken. Het kan meerdere weken
tot maanden duren voordat dit helemaal tot rust komt. Ook kan er langdurig een doof
gevoel van de huid van de oogleden, een strak litteken of vochtophoping optreden.
Een enkele keer kan het nodig zijn om naderhand nog een kleine operatie uit te voeren.
Bijvoorbeeld als blijkt dat de oogleden niet geheel gelijk zijn, een deel van de oogwal is
achtergebleven of bij een strak litteken.
Het resultaat van een ooglidcorrectie op langere termijn hangt af van verdere
verslapping van het weefsel.

Wat zijn de risico’s?
De operatie wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Toch kunnen wij nooit garanties
geven voor het resultaat van de ingreep. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals een
infectie, een bloeduitstorting of een gevoelloze huid. Ook absolute symmetrie (links en
rechts gelijk) kan niet altijd worden bereikt. Soms is het noodzakelijk een aanvullende
operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die vergoed moeten worden door uw
verzekering of door uzelf. Dit is ter beoordeling van de chirurg en/of zorgverzekeraar.
Aanbevelingen tot 1 week na de operatie zijn:
 Huid rond de ogen droog houden gedurende 1 dag; daarna mag de huid kortdurend nat worden
 Extra hoofdkussen ‘s nachts
 Zonnebril meenemen
 Bukken met een rechte rug
 Niet sporten
 Koelen van de oogleden met bijvoorbeeld coldpack, koude erwtjes of gekoelde oogpads (niet uit de
diepvries)
 Geen bodylotion of make-up
Na de operatie kunt u beter niet zelf naar huis rijden. Neemt u dus iemand mee die u naar huis kan rijden.
 Gebruik van bloedverdunners: alleen in overleg met uw behandelend plastisch chirurg.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, maakt u dan gerust een afspraak op het poliklinisch spreekuur
van uw plastisch chirurg. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

