
 

Adviezen rondom de operatie 
 

- Mocht u nieuwe medicijnen voorgeschreven krijgen die u nog niet aan uw medisch 

specialist had doorgegeven, neem dan contact op. Sommige medicijnen hebben 

een nadelige invloed op het herstel na de operatie.  

 

- De operatie vindt plaats onder lokale verdoving. 

- De operatie duurt kort. 

- U mag gewoon eten en drinken vóór en na de operatie. 

 

- U mag niet zelf naar huis rijden.  

- Een lichte pijnstiller zoals paracetamol kunt u na de operatie gebruiken als 

pijnstiller, tenzij u een allergie hebt tegen dit medicijn. (3 tot 4x per dag 1000mg) 

 

- Koelen mag. Niet met ijs, wel met een koud compres. 

- Houdt de wond schoon.  

- Na twee dagen mag u de wond wassen onder schoon stromend water (kort). 

- Geen sport, niet zwaar tillen tot de controle. 

- Ga niet plat liggen en niet bukken tot de controle. 

 

- De wondcontrole vindt plaats na ongeveer 5-7 dagen na de operatie  

- Na 6-12 weken na de operatie ziet u nogmaals de medisch specialist om het 

resultaat te zien. 

 

Optimaal herstel van het litteken 
Als uw wond genezen is, mag u het litteken masseren. Vaseline is niet slechter dan 
litteken crèmes. Meestal kunt u starten ongeveer een week na het verwijderen van 
de hechtingen. 

Bescherm het litteken tegen UV-straling, waaronder zonneschijn, totdat de kleur 

normaal (huidkleurig) is geworden. U kunt het litteken insmeren met SPF 50 

zonnecrème (iedere 2u). 

Last van de bovenoogleden 

Met de leeftijd wordt het elastiek in de huid minder elastisch. Door de 

zwaartekracht kunt u last krijgen van huidoverschot, soms ook een 

vetweefsel, spierweefsel of bindweefsel overschot. Bij de oogleden kan dit 

leiden tot een zwaar of moe gevoel, gezichtsveld beperking en hoofdpijn aan 

het voorhoofd. Een bovenooglid correctie kan dan geadviseerd worden.  

Deze operatie wordt soms vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. 
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Behandeling 
 

Een ooglidcorrectie kan klachten van moeheid, zwaar gevoel en visus 

beperking verminderen. Het is een kleine ingreep. 

 
Bij zorgen of problemen, neem contact op 

 
Annadal Kliniek Maastricht 
Brouwersweg 100 C02 
6216 EG Maastricht 
 
Publicatiedatum 09-02-2023 
eQuse 00200 

           T. 043 - 347 99 44 

           F. 043 - 347 30 70 
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Resultaat 

De meeste patiënten hebben snel resultaat van de behandeling. Het kan wel langer 

duren voordat vocht rondom het boven- en soms onderooglid verdwijnt. 

Het litteken wordt gemaakt in de plooi van het bovenooglid. Het litteken is hierdoor 

grotendeels niet zichtbaar als u uw oog open hebt. Als u last hebt van surplus aan 

de zijkanten, dan kan het litteken daar wel zichtbaar zijn na de ingreep. 

Lichte asymmetrie rechts ten opzichte van links kan na de operatie blijven. Er wordt 

gestreefd naar zoveel mogelijk symmetrie. 

Lichte rimpeltjes kunnen ook na de operatie weer ontstaan. Dit komt door te weinig 

elastiek in de huid.  

Vaak is er een gecombineerd probleem met ook een te lage stand van de 

wenkbrauwen. Dan kan het zijn dat de bovenooglid correctie te weinig resultaat 

geeft. Bespreek dit vooraf dus goed met uw plastisch chirurg.  

 

 

Informed consent 

Een weloverwogen keuze is belangrijk voordat u geopereerd wordt. Mocht u na het 

doorlezen van deze folder en na het gesprek met uw plastisch chirurg nog vragen 

hebben, maak dan nog een afspraak op de poli of een telefonische afspraak. 

Herstel na behandeling 

De operatie is een kleine ingreep. Na de operatie is het belangrijk dat u relatieve rust 

neemt. De kans op een complicatie is beperkt. Als het optreedt is het wel vervelend. 

Neem dan s.v.p. contact op met de Annadal kliniek om eerder gezien te worden:  

- Een onaangenaam gevoel of zwelling: In de loop van dagen neemt dit meestal 

vanzelf af. U mag koelen.  

- Bloeduitstorting of nabloeding. Tekenen van een nabloeding zijn pijn en plotse 

zwelling. Soms is er bloedverlies uit de wond. 

- Ontsteking. Dit uit zich door zwelling en roodheid, meestal is er ook een toename 

van pijn.  

- Opengaan van de wond: Soms gaat de wond een klein stukje open staan. Dit kan 

plots gebeuren of bijvoorbeeld na wrijven in de ogen.  

- Pijn in het oog of zandkorrel gevoel: Sommige mensen ervaren klachten van een 

krassend gevoel bij het knipperen. Soms staat het oog een klein beetje open na de 

operatie. Een ooggel of oogdruppels kunnen dan nodig zijn. 

- Litteken gevoeligheid: Het litteken kan een tijdje gevoelig zijn. Soms is het litteken 

aan de zijkant zichtbaar. Littekenherstel kan lang duren. De ene persoon heeft meer 

last van de littekens dan een ander.  
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