Ooglidcorrectie
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Een ooglidcorrectie is een operatieve ingreep die onder plaatselijke
verdoving wordt uitgevoerd. Een ooglidcorrectie is een oplossing
voor een te slappe huid van de bovenoogleden.
Hieronder volgt enige uitleg over indicatie en behandeling. Wij wijzen
u erop dat een persoonlijk advies slechts gegeven kan worden door
de oogarts.
Als gevolg van het ouder worden en ook bij erfelijke aanleg voor
deze aandoening worden de oogleden slapper en dunner. De huid
van de bovenoogleden gaat dan ‘overhangen’. Men krijgt het gevoel
dat men constant de wenkbrauwen moet optrekken om beter te
kunnen zien. Daardoor zijn de ogen sneller vermoeid.
Meestal is het mogelijk om dit operatief te verhelpen, hierbij wordt
het teveel aan huid weggesneden.
Wat houdt een operatieve ingreep in?
Bij de bovenoogleden wordt het teveel aan huid onder plaatselijke
verdoving operatief meestal oppervlakkig weggesneden.
Het litteken valt meestal precies in de oogplooi en is na enige tijd
(enkele maanden) nagenoeg onzichtbaar. De wondjes worden
gehecht en de hechtingen worden na 7 dagen verwijderd door de
assistente van de oogarts.
De pijn is in het algemeen gering en meestal zijn pijnstillers niet eens
nodig. In verband met een kleine kans op nabloeding is het gebruik
van aspirine af te raden.
Na de operatie is het goed om koele kompressen te gebruiken.
Vermijd de eerste dagen grote lichamelijke inspanning, wrijf niet in
de ogen en was de oogleden niet.
Eventuele zwellingen of blauwe plekken nemen meestal binnen een
paar dagen af. Opvallende littekens bij de oogleden behoren tot de
uitzonderingen.
De operatie is gericht op een functionele verbetering. Wat betreft het
cosmetische aspect doen wij onze uiterste best om zo netjes
mogelijk te hechten.
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Bloedverdunnende middelen
Ooglidoperaties kunnen niet worden verricht tijdens het gebruik van
bloedverdunnende middelen. Dit zijn allereerst de medicijnen die
aspirine of acetylsalicylzuur bevatten. Ook wanneer
bloedverdunnende middelen worden gebruikt die door de
trombosedienst worden gecontroleerd kunnen ooglidoperaties niet
worden verricht.
Ook andere medicijnen kunnen invloed hebben op de operatie. Meld
daarom alle medicijnen die u gebruikt aan uw oogarts.
Voorbereiding voor de operatie
In de folder ‘Dagbehandeling Chirurgie’ kunt u de voorbereidingen
voor de operatie lezen. Het gedeelte over narcose is niet voor u van
toepassing. U krijgt plaatselijke verdoving.
Voor de ingreep hoeft u niet nuchter te zijn. U kunt gewoon eten en
drinken.
De operatie
De operatie vindt plaats op de operatiekamer. Daarom krijgt u ook
speciale operatiekleding aan.
De operatie duurt gemiddeld een half uur. Daarna gaat u weer terug
naar de afdeling dagverpleging en kunt u, normaal gesproken, na
ongeveer een uur weer naar huis.
Complicaties
Ooglidoperaties zijn in het algemeen niet gevaarlijk. Zoals bij elke
operatie is er toch een zeker risico aan verbonden. Een blauw oog
komt voor maar geneest snel. Lelijke littekens en infecties treden
zeldzaam op, evenals het wijken van de wond na het verwijderen
van de hechtingen.
Wanneer u na een ooglidoperatie merkt dat het oog gaat uitpuilen of
dat u minder gaat zien, dient u contact op te nemen met de
assistente van de oogarts.

3

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact
opnemen met de polikliniek Oogheelkunde van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 – 17.00 uur via telefoonnummer (0223) 69 62 50.

53265-PK231-07/07
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Deze folder is een uitgave van het Gemini Ziekenhuis

