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Uitgezakte oogleden oftewel wallen onder de ogen 

Door het verouderingsproces van de huid van de oogleden en de onderliggende lagen 

kunnen de oogleden gaan uitzakken. Hierdoor ontstaan er rimpelingen, plooivorming 

en vorming van zogenaamde ‘wallen’ in de oogleden. 

Wanneer de bovenoogleden uitzakken kan de plooi in de huid op de wimpers 

drukken en soms over de wimpers heen hangen. Vaak ontstaat aan de binnenkant 

van het bovenooglid een kleine wal. Het effect hiervan is dat men ouder en moe 

uitziet. In ernstige gevallen krijgt men een zwaar en moe gevoel in de ogen; een 

verschijnsel dat vooral ´s avonds optreedt. 

In de onderoogleden ontwikkelen zich ten gevolge van het verouderingsproces vaak 

wallen. Deze ontstaan door uitzakking van het vet dat zich rond de oogbal bevindt. 

Het gevolg is dat men een vermoeid of niet uitgeslapen uiterlijk krijgt. Wallen in de 

onderoogleden kunnen ook op jonge leeftijd ontstaan, meestal door familiale aanleg. 

Het verouderingsproces van de huid in het algemeen is individueel verschillend. Door 

de jaren verliest de huid haar elasticiteit, wordt dunner en meer gerimpeld. 

Een factor die het verouderingsproces versnelt is de langdurige blootstelling aan 

zonlicht. 

Een ooglidcorrectie en uw zorgverzekering 

Een ooglidcorrectie moet worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. De arts zal de 

aanvraag voor u invullen, het secretariaat verstuurt de aanvraag. De zorgverzekeraar 

beoordeelt de aanvraag. Dit kan enige tijd duren. U dient na het ontvangen van de 

goedkeuring uw polisvoorwaarden goed door te lezen op een eventuele eigen 

bijdrage vanuit de aanvullende verzekering.  

De gang van zaken 

In principe wordt de operatie poliklinisch uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. U 

mag na de ingreep meteen naar huis gaan. In uitzonderlijke gevallen vindt de 

operatie onder narcose plaats en wordt u opgenomen op de afdeling Dagverpleging. 

U mag dan enkele uren na de ingreep naar huis gaan. 

De verdoving 

De operatie wordt bij voorkeur uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. De 

plaatselijke verdoving bestaat uit het inspuiten van een verdovingsvloeistof met een 

fijn naaldje in de oogleden.  

Deze inspuiting is het enige moment waarop u enige pijn zult ondervinden. Wanneer 

u daarna nog pijn voelt, dient u dit aan de specialist te melden. 

De operatie 

In eerste instantie wordt een gedeelte van de huid van de oogleden verwijderd. 

Indien nodig wordt ook een klein gedeelte van het vet dat zich rond de oogbol 
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bevindt, verwijderd. Met een fijn instrumentje worden de bloedvaten dichtgebrand 

en worden spier en huid weer gehecht. De littekens worden zo goed mogelijk in de 

huidlijnen gelegd. 

Na de operatie worden kleine elastische pleistertjes op de oogleden geplakt om de 

zwelling tegen te gaan. 

Vervoer naar huis 

U dient te zorgen voor begeleiding en vervoer naar huis. Het is niet verantwoord om 

zelf aan het verkeer deel te nemen. Reizen per openbaar vervoer wordt u ook ten 

sterkste afgeraden. 

Na de operatie 

Om de zwelling na de operatie zo veel mogelijk te vermijden dient u zich gedurende 1 

week aan de volgende richtlijnen te houden: 

• niet bukken 

• op twee kussens slapen  

• niet op uw zij slapen 

• veel rusten en  

• geen werkzaamheden verrichten. 

• Koelen met een koelbril 

 

De eerste 24 uur kunnen de oogleden pijnlijk zijn, hiervoor kunt u paracetamol 500 

milligram gebruiken. Tevens kunt u enkele dagen last hebben van tranende ogen en 

overgevoeligheid voor scherp licht.  

 

In sommige gevallen zullen de ogen direct na de operatie niet volledig sluiten. Dit zal 

geleidelijk vanzelf verbeteren.  

 

Bij sommige patiënten zal de plastisch chirurg oogzalf voorschrijven. Door het gebruik 

hiervan kan het zicht wazig worden. 

 

Geringe zwelling en blauwe verkleuring treden bijna altijd op en zijn daarom geen 

reden tot ongerustheid.  

 

Indien u echter last hebt van ernstige zwelling en ernstige blauwe verkleuring, veel 

pijn en een strak gevoel in het oog dient u onmiddellijk contact op te nemen met de 

dienstdoende plastische chirurg.  

 

Om de operatie voor de buitenwereld enigszins te verbergen, kunt u een zonnebril 

dragen.  
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Na een week worden de hechtingen tijdens het spreekuur van de plastisch chirurg 

verwijderd. Hierna zal de resterende verkleuring en/of zwelling geleidelijk 

verminderen. 

 

Na twee weken mag u oogmake-up gebruiken. 

In sommige gevallen kan de zwelling (oedeem) nog enige tijd zichtbaar blijven. In dat 

geval zal de plastisch chirurg u instructies geven hoe u de oogleden kunt masseren. 

Resultaten 

Het verdwijnen van de huidplooien, rimpels en wallen heeft tot gevolg dat u er jonger 

en aantrekkelijker uitziet. Het bereiken van het eindresultaat duurt echter enkele 

weken en soms zelfs enkele maanden. 

Ook is het niet altijd mogelijk alle rimpels en plooien volledig te verwijderen. Vooral 

naast de buitenhoek van het oog zullen de plooitjes verminderen, doch niet altijd 

volledig verdwijnen. 

In het begin zijn de littekens zichtbaar als een roze lijn en voelbaar als een harde 

streng. Zowel de roodheid als de verharding verdwijnen geleidelijk. 

Het verouderingsproces van de huid wordt door een operatie echter niet stopgezet! 

Hoelang een oogledencorrectie verbetering oplevert is niet met zekerheid te zeggen. 

Dit wisselt sterk per patiënt. Gemiddeld rekent men op 5 jaar of langer. 

Hierna is opnieuw een operatie mogelijk indien u dit wenst. 

Complicaties 

Ondanks het feit dat de plastisch chirurg alle voorzorgsmaatregelen neemt om 

complicaties te vermijden, kunnen zich na elke operatie complicaties voordoen. 

Deze bestaan vooral uit nabloeding, infectie en ongewenste litteken- of 

bindweefselvorming. Hierdoor kan het uiteindelijke operatieresultaat negatief 

worden beïnvloed. 

Bij oogledencorrecties komen deze complicaties zelden voor.  

Indien u de richtlijnen nauwkeurig volgt, zal de kans op complicaties minimaal zijn. 
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Geef uw mening! 

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op 

www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. 

Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren. 

 

 

Behandelend specialist 

� Prof. Dr. R.R.W.J. van der Hulst 

� Drs. M.A.J. Meesters – Caberg 

� Drs. T.J.M. van Mulken 

� Drs. D. Booi 

 

 

 

 

Plastische chirurgie 

Meldpunt Oost 03 

Afsprakennummer:  088 - 459 7834 

Werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur 

Informatienummer:  088 - 459 7833 

Werkdagen: 08.30 - 12.00 en 13.30 - 16.30 uur 

 

Dagverpleging 

Meldpunt Oost 31 

Telefoon 088 – 459 3800 

Op werkdagen van 7.30 – 20.00 uur 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


