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U bent in ons ziekenhuis geweest in verband met een oogledencorrectie. De arts 

heeft u vooraf reeds over de ingreep geïnformeerd. In deze informatiefolder zijn de 

belangrijkste aspecten van de nabehandeling nog eens samengevat, voor u en 

eventueel voor uw huisarts. 

Bijzonderheden 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

De operatie 

Een gedeelte van de huid van de oogleden is verwijderd. Indien nodig is ook een klein 

gedeelte van het vet dat zich rond de oogbol bevindt, verwijderd. Met een fijn 

instrumentje zijn de bloedvaten dichtgebrand en zijn spier en huid weer gehecht. De 

littekens liggen zo goed mogelijk in de huidlijnen. Na de operatie zijn kleine elastische 

pleisters op de oogleden geplakt om zwelling tegen te gaan. 

Na de operatie 

Richtlijnen 

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 de zij slapen 

• veel rusten  

• geen werkzaamheden verrichten 

• steri-strips laten zitten. 

Medicatie 

De eerste 24 uur kunnen de oogleden pijnlijk zijn.  

Bij pijn gebruikt u : 

� 4 x per dag 1000 mg paracetamol  

� 1 x per dag 15 mg Meloxicam om _______ uur 

� Anders nl: _______________________ 

 

Zo nodig gebruikt u hierbij: 

� 3 x per dag 50 mg Tramal 

� Anders nl: _______________________ 

 

Bij sommige patiënten zal de arts oogzalf voorschrijven. Door het gebruik hiervan kan 

het zicht wazig worden.  



 

 |  p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e   3

Mogelijke bijwerkingen 

U kunt 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.  

Geringe zwelling en blauwe verkleuring treedt bijna altijd op maar is  geen reden tot 

ongerustheid. Om de operatie voor de buitenwereld enigszins te verbergen, kunt u 

een zonnebril dragen.  

Als 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.  

Nadat de hechtingen zijn verwijderd zal de resterende verkleuring en/of zwelling 

geleidelijk verminderen. 

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. 

Na twee weken mag u weer oogmake-up gebruiken. 

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 zullen geleidelijk 

verdwijnen. Het verouderingsproces van de huid wordt door een operatie echter niet 

stopgezet! Hoelang een oogleden¬correctie verbetering oplevert is niet met 

zekerheid te zeggen, aangezien dit per patiënt sterk wisselt. Gemiddeld rekent men 

op 5 jaar of langer. 

Hierna is opnieuw een operatie mogelijk indien u dit wenst. 

Complicaties 

Hoewel 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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Tot slot 

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft of wanneer er problemen 

zijn dan kunt u contact opnemen met Plastische chirurgie of binnen 24 uur na de 

ingreep met de afdeling Dagverpleging. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen 

met de Spoedeisende hulp. 

De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze folder. 

 

 

 

 

 



 

 

3
2

1
 

©
 0

7
-2

0
1

6
 

  

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. 

 

 

Afspraak nacontrole 

U wordt verwacht bij meldpunt Oost 03 op 

 

 ____________________ om __________ uur 

 

 

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 

 

Spoedpost / Spoedeisende hulp (SEH) 

Telefoon: 088 – 459 7876 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


