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Correctie bovenoogleden en de nazorg
U overweegt een ingreep aan uw bovenoogleden door de plastisch chirurg.
Hieronder vindt u uitleg over de ingreep en richtlijnen en adviezen om het herstel zo spoedig
mogelijk te laten verlopen.

Algemeen
Het komt regelmatig voor dat de huid rond de bovenoogleden zo uitrekt dat hij over de ogen
gaat hangen (blepharochalasis). Dit kan problemen geven bij het zien. Een vaak gehoorde
klacht van patiënten is ook dat ze vinden dat ze er moe of oud uitzien. Blepharochalasis van
de bovenoogleden is een gevolg van het slapper worden van de 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 bovenooglid kan gecorrigeerd worden met behulp van
plastische chirurgie. Dit noemt men ook wel blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en
plastiek komt van plastische chirurgie).
Soms wordt een bovenooglidcorrectie gecombineerd met een correctie van het onderooglid.

Werkwijze
Correctie van de bovenoogleden kan zowel onder plaatselijke verdoving als onder algehele
verdoving plaatsvinden. Een ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurt in de polikliniek. U
mag dan na een paar uur al weer naar huis. Als u een algehele verdoving krijgt, wordt u een
dag in het ziekenhuis opgenomen op de afdeling dagbehandeling. Voor een algehele
verdoving moet u van tevoren nuchter zijn.
Vlak voor de operatie tekent de plastisch 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 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.

Na een correctie van de oogleden
Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het
komt echter nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Er wordt geen verband
aangebracht, zodat wassen en douchen mogelijk blijft. Zonodig kunt u thuis de oogleden de
eerste dagen koelen met natte kompressen of een ijsbril. De pijn en zwelling kunnen
daarmee worden tegengegaan. Een pijnstiller is meestal niet nodig. Na drie tot vijf dagen
worden de hechtingen verwijderd, waarna u opnieuw zwaluwstaartjes over de littekens krijgt.
Na twee weken mogen de littekens eventueel met een zalf of crème worden ingesmeerd.

Risico’s en complicaties
Soms komt na een correctie van de bovenoogleden een meer dan normale bloedlekkage
voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de oogleden er weer
normaal uitzien. Ook kan het voorkomen dat u uw ogen de eerste tijd na de operatie niet
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helemaal kunt openen of sluiten. Om te voorkomen dat de ogen uitdrogen kunt u
oogdruppels of zalf gebruiken die de arts u voorschrijft. 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
symmetrisch zijn, kan een nieuwe operatie noodzakelijk zijn. Door toedoen van het litteken
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. Soms
ontstaat een zogenaamde epitheelcyste (een holte met vocht) in het litteken. Deze cyste kan
chirurgisch verwijderd worden, maar gaat meestal vanzelf over.

Vergoeding
Voor een bovenooglidcorrectie is goedkeuring van uw verzekering noodzakelijk. De
aanvraag hiervoor wordt door het secretariaat verzorgd. U hoeft zelf geen actie te
ondernemen. De meeste verzekeringsmaatschappijen sturen de goedkeuringen rechtstreeks
zowel naar u als naar ons door. De machtiging die de verzekering afgeeft, is meestal voor de
duur van een jaar. Indien de operatie buiten deze termijn valt, wordt de verlening van de
machtiging door de specialist verzorgd.
Wanneer u echter een bericht van afwijzing of een gedeeltelijke vergoeding krijgt toegezegd,
is het van belang dat u zelf contact opneemt met de verzekeringsmaatschappij. U kunt dan
zelf een schriftelijk bezwaar indienen en/of een consult bij de medisch adviseur aanvragen.
Hierin kunnen wij niet bemiddelen. Wanneer u alsnog een goedkeuring krijgt, neemt u weer
contact op met het secretariaat van de polikliniek Plastische chirurgie.
Bij definitieve afwijzing bestaat de mogelijkheid om de operatie zelf te bekostigen. Dit
verloopt dan verder via de privé klinieken:
• FlevoClinics: mevrouw A. Knottenbelt
• APC: de heer R.P. Noordanus

Verantwoording tekst
De informatie in deze folder is algemeen en bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw
arts. Deze informatie doet niet altijd recht aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen
van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag
beantwoorden.
Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten, dan kunt u niets
vergeten.
Bij het schrijven van deze teksten is gebruik gemaakt van:
• Leerboek chirurgie, Bohn Stafleu van Loghum, 1993
• Voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
• Voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Aesthetische Plastische
Chirurgie
• Voorlichtingsmateriaal van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.
De informatie is geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.
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