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Met een ooglidcorrectie krijgt
u die frisse en energieke
uitstraling terug
Stoort u zich ook zo aan die bedroefde
gezichtsuitdrukking? Baalt u ook van die
wallen onder uw ogen? Zit u niet meer
lekker in uw vel omdat u er moe en ouder
uitziet dan u eigenlijk bent? De experts van
Marina Clinic kunnen u daarbij helpen!
Na een ooglidcorrectie ziet u er jonger en
vitaler uit. Als uw bovenoogleden hangen
of als u wallen onder uw ogen heeft, ontstaat er een vermoeide gezichtsuitdrukking. Verslapte huid van de bovenoogleden
kan in extreme gevallen zelfs uw zicht
belemmeren. Beide effecten treden vaak
op bij ouderen, maar ook bij jonge mensen.
Een ooglidcorrectie is een chirurgische
ingreep onder lokale verdoving, waarbij
overtollige huid van uw ooglid, een dunne
laag spierweefsel en soms vetweefsel
wordt weggenomen. Na de behandeling
ziet u er jonger en vitaler uit en wordt
kijken weer makkelijker.

Heeft u belangstelling voor een
ooglidcorrectie?
Een eerste consult verplicht u tot niets, als
u een verwijsbrief heeft van uw huisarts
dan wordt dit consult meestal geheel (of
gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Tijdens de eerste afspraak krijgt
u uitgebreide informatie over de behandeling, worden er foto’s gemaakt en de
chirurg zal een indicatie geven over de re-

sultaten en de kosten van de behandeling
in uw individuele situatie. Wilt u ook uw
frisse en energieke uitstraling terug? Bel
ons en maak een afspraak voor een eerste
consult. Dan ziet u er binnenkort weer net
zo jong uit als u zich voelt!

Wat is een ooglidcorrectie?
Het komt regelmatig voor dat de huid rond
de bovenoogleden zo uitrekt dat hij tot op/
over de wimpers heen gaat hangen (blepharochalasis). Dit kan leiden tot gezichtsveldbeperking, hoofdpijn, vermoeide ogen,
zwaar gevoel in de oogleden, branderige
ogen, huidirritatie en problemen met het
dragen van lenzen. Een vaak gehoorde
klacht van patiënten is ook dat ze vinden
dat ze er zo moe of ouder uitzien.
Blepharochalasis van de bovenoogleden
is een gevolg van het slapper worden van
de dunne huid rondom het oog. Soms
gaat dit samen met het uitpuilen van
vetweefsel in de oogkas, waardoor de huid
naar voren wordt geduwd en gaat plooien
of een bolling boven het oog laat zien.
Verslapping van de huid van het ooglid
kan gecorrigeerd worden met behulp van
chirurgie. Dit noemt men ook wel blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en
plastiek komt van chirurgie). Soms wordt
een bovenooglidcorrectie gecombineerd
met een correctie van het onderooglid.

De behandeling
Correctie van de oogleden vindt onder

plaatselijke verdoving plaats. Bij een
ingreep onder plaatselijke verdoving
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mag u enige tijd na de ingreep (met een
begeleider) al weer naar huis. Vlak voor
de operatie tekent de chirurg het huiddeel
af dat weggenomen moet worden. Bij de
operatie wordt een snee in de plooi van het
bovenooglid gemaakt. Het huidoverschot,
al dan niet gecombineerd met overtollig
spier- en vetweefsel, kan nu weggehaald
worden. Het grootste deel van het litteken
komt te liggen in de natuurlijke plooi van
het bovenooglid. Zo’n litteken is nauwelijks
zichtbaar.

venoogleden een meer dan normale bloedlekkage achteraf voor. Dit is meestal niet
ernstig, maar het duurt wel langer voordat
de oogleden er weer normaal uitzien. Bij
iedere operatie is er kans op een wondinfectie (huidbacterie), zonodig wordt
deze infectie behandeld met antibiotica.
Ook kan het voorkomen dat u de ogen
de eerste tijd na de operatie niet geheel
kunt openen of sluiten. Om de ogen te
behoeden voor uitdrogen kunt u zonodig
via de arts oogdruppels of -zalf verkrijgen
die het uitdrogen tegengaan. Het resultaat
van een bovenooglidcorrectie is meestal
langdurig, maar als de huid en de spier
rondom het oog verder verslappen, kan
een nieuwe correctie nodig zijn. Ook als
de oogleden niet geheel symmetrisch zijn,
kan een nieuwe operatie noodzakelijk zijn.

Na de behandeling
Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik, blauw en gezwollen
zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat
dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien.
Er wordt geen verband aangebracht, zodat
wassen en douchen (de ogen moeten liefst
droog blijven) mogelijk blijft.
We raden u aan om thuis de oogleden
het eerste dagdeel (6 uur) met coldpacks
of een ijsbril te koelen. De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan. Een
pijnstiller is dan meestal niet nodig. Na vijf
tot zeven dagen worden de hechtingen
verwijderd, waarna het litteken eventueel met een zalf of crème kan worden
ingesmeerd. Gedurende de eerste week
na operatie wordt de patient geadviseerd
zwaar werk, sporten, hoesten, persen en
bukken te vermijden.

Soms komt bij een correctie van de bo-

Door littekenreactie kan het ooglid wat
gaan trekken. Meestal duurt het een aantal weken tot maanden voor dit helemaal
over is.
Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid
van de oogleden of wat vochtophoping
rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf. In zeldzame
gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (een holte met vocht) ontstaan in
het litteken. Deze cyste kan chirurgisch
worden verwijderd.

Uw vragen
Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen
of ontstaan er problemen? Neem dan
contact met ons op.

Contact
Marina Clinic
Pieterman 11
1131 PW Volendam
Telefoon: 0299 - 399 088
Email: info@marinaclinic.nl
Buiten kantooruren en bij spoed
kunt u contact opnemen met de dienstdoende Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg via het algemene nummer van
Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar
(NWZ): 072 - 548 44 44.
Meer informatie vindt u ook op:
www.marinaclinic.nl
www.nwz.nl

Notities

12 - Augustus 2016

Pieterman 11
1131 PW Volendam
Telefoon 0299-399088
Fax 0299-399089
Email info@marinaclinic.nl

marinaclinic.nl

