Ooglidcorrectie door de oogarts
In deze folder willen wij u informeren over een ooglidcorrectie. Waarom gebeurt het,
wat gebeurt er tijdens de operatie, wat moet u doen na de operatie en welke risico’s zijn
er aan verbonden?

Waarom een ooglidcorrectie?

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl
Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Bij de oogleden kunnen afwijkingen ontstaan die aanleiding geven tot klachten. Mensen
worden bijvoorbeeld belemmerd bij het zien omdat ze tegen overtollige huid aankijken,
hebben traanklachten of hebben last van wimperharen die tegen de ogen aan komen.

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

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3751 HR Bunschoten-Spakenburg

De operatie van de oogleden gebeurt in dagbehandeling onder plaatselijke verdoving.
Bij de bovenoogleden en/of onderoogleden verwijdert de oogarts de overtollige huid en
zo nodig het onderliggende spier- en vetweefsel. De littekens bij de bovenoogleden
worden gelegd in de plooi en zijn daardoor weinig zichtbaar.

Na de operatie
De eerste week na de operatie zijn de oogleden gezwollen en zitten er soms
bloeduitstortingen. Dit oogt niet zo fraai. U kunt eventueel een zonnebril dragen om het
wat minder te laten opvallen. Na enkele dagen 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 ontstaan. Na
verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf.

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

Het resultaat van een ooglidcorrectie is meestal blijvend, maar hangt wel af van verdere
verslapping van het weefsel.

Wat zijn de risico’s?
De operatie wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Toch kunnen we nooit garanties
geven voor het resultaat van de ingreep. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals een
infectie, een bloeduitstorting of een gevoelloze huid. Dit is meestal niet ernstig. 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.

Leefregels bij ooglidcorrectie
Ten minste een week vóór de ingreep koopt u bij de drogist of apotheek de volgende middelen:
 Vitamine C 500mg tabletten, dosering: 3x daags twee tabletten
 Arnika D6 1 flacon, dosering: 3x daags 20 druppels in water opdrinken
U begint hiermee 1 week vóór de operatie en gaat hiermee door tot één week na de operatie. Totaal dus 2
weken.
Verdere aanbevelingen na de operatie zijn:
 Huid rond de ogen droog houden
 Gebruik aspirines of bloedverdunners in overleg met de oogarts
 Extra hoofdkussen ’s nachts
 Zonnebril meenemen
 Bukken met een rechte rug
 Eventueel een coldpack gebruiken, te verkrijgen bij de drogist (bewaar de coldpack gewoon in de koelkast en
niet in de vriezer)
Na de operatie kunt u beter niet zelf naar huis rijden. Neemt u iemand mee die u naar huis kan rijden.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u voor meer informatie bellen naar de polikliniek
Oogheelkunde: 033 – 850 60 70 tussen 08.00 uur en 16.30 uur.

2
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

