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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Inleiding
Uw kind of u zal binnenkort een operatie ondergaan. In deze folder willen 
wij u of uw kind informeren over de voorbereiding op de operatie en de 
nazorg.

Wat is scheelzien?
Scheelzien is een afwijking van de stand van de ogen, waarbij de beide 
ogen niet op één en hetzelfde punt gericht zijn. Het ontstaat meestal op 
kinderleeftijd, maar kan ook bij volwassenen optreden. Scheelzien komt 
voor bij 3-5% van de bevolking.

De operatie
Meestal vindt een scheelzienoperatie aan beide ogen plaats en worden één 
of meerdere oogspieren verplaatst. Het oogwit ziet na de operatie rood en is 
wat gezwollen. Deze roodheid kan enkele weken aanhouden. Uw kind (u) 
kan zich enkele uren wat misselijk voelen, maar mag al gauw gaan drinken.
In overleg met de oogarts en verpleging mag uw kind (u) dezelfde dag naar 
huis.

Voor algemene informatie rondom de opname is het belangrijk dat u 
onderstaande folders voor de opname leest. De folders heeft u 
ontvangen op de preoperatieve polikliniek.

Folders voor kinderen:
• Uw kind op de dagbehandeling (informatie voor ouders)
• Pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie: zie anesthesiefolder.

Folders voor volwassenen:
• Welkom op de dagbehandeling / Kort verblijf
• Pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie: zie anesthesiefolder
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Na de operatie
• Na de operatie worden de ogen niet afgeplakt. Kinderen met een 

oogpleister mogen deze na de operatie niet plakken. Vlak na de operatie 
kan het zicht wazig zijn door oogzalf. Soms komt dubbelzien voor, dit 
trekt normaal gesproken na enkele dagen weg. De hechtingen 
verdwijnen vanzelf.

• Uw kind (u) mag niet in de ogen wrijven.
• U heeft een recept voor oogdruppels gekregen, deze moet u 3 maal 

daags indruppelen. De dag na de operatie moet uw kind (u) weer 
beginnen met de oogdruppels. Tot de poliklinische controle bij de 
oogarts blijft u hiermee doorgaan.

• De oogbewegingen moeten geoefend worden. Bijvoorbeeld rondjes 
draaien met beide ogen, of een klein voorwerp volgen naar rechts, links, 
naar boven en beneden.

• Uw kind (u) mag gewoon zijn bril dragen. Het zicht en de daarbij 
behorende brilsterktes veranderen niet na de operatie uitgezonderd 
prismabrillen, in dit geval bent u ingelicht door de orthoptist). Het is het 
verstandig om een zonnebril mee te nemen naar het ziekenhuis, zodat 
uw kind (u) deze kan dragen.

Herstel
In verband met het genezingsproces adviseren wij de ogen de eerste week 
niet in aanraking te laten komen met stof, water, zand en dergelijke. Dit 
betekent dat u de ogen moet beschermen tijdens douchen en haar wassen.
Na 1 dag controleert de oogarts en orthoptiste of de ogen goed genezen.
Na ongeveer één maand kijkt de orthoptist naar de oogstand.

Vragen
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek 
oogheelkunde. Maandag t/m vrijdag tussen 8.15 en 16.30 uur
T 010 297 53 80.
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