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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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Correctie van de boven oogleden (Blepharochalazis)
Overhangende oogleden wordt veroorzaakt door veroudering van de huid. 
De huid verliest zijn elasticiteit en de huid wordt ruimer.

Overhangende oogleden kunnen een beperking van het gezichtsveld 
veroorzaken en kunnen een drukkend, vermoeid gevoel tot gevolg hebben.

Bloedverdunnende medicijnen
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld Ascal, 
Acetylsalycylzuur, Aspirine, Sintrom, Acecoumarol etc., moeten deze één 
week voor de ingreep gestopt worden. De dag na de ingreep kunt u weer 
opnieuw met de bloedverdunning beginnen, tenzij de arts anders met u 
afspreekt.

De ingreep
De ingreep vindt plaats in de behandelkamer op de polikliniek 
oogheelkunde. U ligt in een stoel die vergelijkbaar is met die van de 
tandarts. Allereerst markeert de oogarts met stift het lapje huid dat uit het 
ooglid verwijderd zal worden. Vervolgens wordt de huid ontsmet en de 
verdoving gegeven; dit zijn ongeveer zes prikjes per ooglid.

Terwijl de verdoving inwerkt worden uw haar en kleding met steriele 
doeken afgedekt. Vervolgens wordt het reepje huid, inclusief spier en 
onderliggend vetweefsel uit het ooglid verwijderd. Dan wordt de wond met 
een dunne (nylon)draad gehecht. Op het uiteinde van hechting wordt een 
pleister geplakt. De hechting wordt na één week verwijderd. De ingreep aan 
beide bovenoogleden duurt ongeveer 40 minuten.
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Na de ingreep
Na de ingreep blijft u ongeveer een half uur op de polikliniek oogheelkunde 
om zeker te weten dat er geen nabloeding optreedt.
U krijgt dan een kopje thee of koffie. Na een half uur mag u naar huis.
Één week na de ingreep verwijdert de assistente de hechtingen waarna de 
oogarts nog controleert of alles goed is.

U dient de wond droog te houden en de pleistertjes er niet af te trekken. 
Indien een pleister er vanzelf afvalt is dat geen bezwaar, u hoeft hier niets 
aan te doen. Tegen eventuele napijn mag u een Paracetamoltablet innemen, 
echter geen aspirine in verband met de bloedverdunnende werking.
Uw oog kan na de ingreep gezwollen zijn en er kan wondvocht uitkomen. 
Het is prettig om een gekoeld gelbrilletje (verkrijgbaar bij de drogist) of 
ijsblokjes in plastic te gebruiken om de zwelling en de pijn te verlichten.

Indien de wond gaat bloeden moet u het volgende doen:
• Sluit het oog;
• Ga op de bank of bed liggen;
• Druk een schone zakdoek met uw handpalm stevig tegen het oog, houdt 

dit 20 minuten vol;
• Als dit niet helpt moet u contact opnemen met de polikliniek 

oogheelkunde.

Tussen 8.30 uur en 16.30 uur bereikbaar via
T 010 297 53 80

Anders via het algemene telefoonnummer
T 010 297 50 00

www.ikazia.nl
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