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Inleiding 

Er zijn verschillende afwijkingen die door middel van een 

ooglidcorrectie hersteld kunnen worden. De meest 

voorkomende zijn: 

 

 Wallen: een verdikking van de onderoogleden, 

waardoor men een vermoeide uitdrukking krijgt. De 

oorzaak is vaak plaatselijk teveel vetweefsel.  

 Huidoverschot: met het klimmen der jaren wordt de 

huid van het ooglid dunner en minder elastisch, 

waardoor een huidoverschot kan ontstaan. De huid 

kan zelfs over de wimpers heen hangen. U kunt dan 

het gevoel krijgen voortdurend de wenkbrauwen te 

moeten optrekken. Bij het onderooglid ontstaan 

rimpels.  

 Hangende wenkbrauwen: soms worden de hangende 

oogleden veroorzaakt door het hangen van de 

wenkbrauwen of het voorhoofd. In dit geval is een 

wenkbrauw- of voorhoofdslift de juiste oplossing.  

 

Bij een bovenooglidcorrectie is het litteken enkele weken 

tot maanden zichtbaar in de vorm van een klein rood 

streepje, maar het bevindt zich in de plooi van het 

bovenooglid en is daarom nauwelijks zichtbaar. Bij een 

onderooglidcorrectie geldt hetzelfde, het littekentje zit 

dan vlak onder  de wimpers en ook bijna niet te zien.  

 

Adviezen voor de operatie 

Voor de operatie adviseren wij: 

 

 altijd aan te geven wanneer u bloed verdunnende 

medicatie gebruikt 

 altijd aan te geven wanneer u een pacemaker heeft 

 altijd aan te geven wanneer u een allergie heeft 

 acht weken voor en na de operatie niet te roken 

 de dag voor de operatie geen alcohol te drinken 

 uw sieraden uit te doen voorafgaand aan de operatie 

 

De dag van de ingreep 

Op de afgesproken dag en tijd wordt u bij Adrz verwacht, 

waar u zich aanmeldt bij de receptie (Goes en Zierikzee), 

of in de hal via de centrale aanmeldzuil (Vlissingen).  

 

U hoeft zich niet uit te kleden voor de ingreep. Doe 

kleding aan waarin u zich prettig voelt, want u moet 

minimaal een uur stil liggen. Wij verzoeken u de avond 

van tevoren geen oogcrème te gebruiken, op de dag van 

de ingreep geen make-up en/of crèmes op te doen en uw 

contactlenzen uit te doen. U hoeft niet nuchter te zijn 

voor de ingreep. De oogleden worden verdoofd met 

kleine prikjes die even gevoelig kunnen zijn. Het gezicht 

wordt schoongemaakt met een desinfectans en wordt 

afgedekt met steriele doeken. Tijdens de ingreep kunt u 

gewoon met ons praten.  

 

De arts verwijdert het teveel aan huid en vet rond de 

oogleden via een sneetje in de natuurlijke plooi van het 

ooglid. Voor de onderoogleden wordt een sneetje juist 

onder de wimpers gemaakt. Soms is het mogelijk om 

alleen via de binnenzijde van het ooglid vet te 

verwijderen, in dit geval blijft er geen zichtbaar litteken 

achter. De huid wordt gesloten met heel fijne hechtingen. 

Het is een ingreep die ongeveer een uur duurt voor alleen 

de boven- of de onderoogleden. Betreft het beide, dan is 

de plastisch chirurg twee tot tweeënhalf uur bezig. 

 

Wanneer u zich goed voelt, mag u direct na de ingreep 

naar huis. Het is raadzaam om iemand mee te nemen die 

u ook weer naar huis kan begeleiden. Na de ingreep kunt 

u zich ongemakkelijk voelen doordat de ogen verdoofd en 

misschien gezwollen zijn. Tevens kan het zicht tijdelijk 

verminderd zijn, waardoor zelf autorijden wordt 

afgeraden. Zorg ervoor dat er iemand in uw omgeving is 

die u (ook ’s nachts) kunt bellen wanneer het niet goed 

gaat en die met u kan rijden wanneer u terug moet 

komen.  

 

Na de ingreep 

Het gebied rond de ogen is gezwollen en u kunt een 

bloeduitstorting krijgen. Koude kompressen helpen hier 

snel tegen. De wondjes worden afgedekt met kleine 

pleistertjes. In de eerste week ziet u er niet zo presentabel 

uit, maar een zonnebril kan een eventueel ongemakkelijk 

gevoel al voor een groot deel oplossen. De huid en 
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wimpers kunnen wat verdoofd aanvoelen, dit herstelt zich 

in de loop van de tijd weer.  

 

Het is verstandig om de eerste 2 dagen rustig aan te doen 

en voorover bukken te vermijden, daarna kunt u weer 

licht werk doen. Zwaar lichamelijk werk en sporten is in de 

eerste week af te raden.  

 

Financiële aspecten 

De ziektekostenverzekeraar vergoedt in sommige gevallen 

de kosten van deze operatie. Dit wordt per geval bekeken 

en zo nodig wordt een machtiging naar uw verzekering 

gestuurd.  

 

Mocht de ingreep niet vergoed worden, dan is er de 

mogelijkheid deze te laten uitvoeren in één van de 

privéklinieken waar wij ook werkzaam zijn. De ingreep 

wordt dan uitgevoerd door uw behandelend plastisch 

chirurg. Wij willen u er wel op attenderen dat de kosten 

dan voor eigen rekening zijn. 

 

Risico’s 

De ingreep zal worden uitgevoerd door een ervaren 

plastisch chirurg, in samenwerking met eveneens ervaren, 

gediplomeerde OK-assistentes, in een goed geoutilleerde 

behandelkamer, zodat u verzekerd bent van een 

kwalitatief goede behandeling.  

 

Toch kunnen zeldzame complicaties optreden. In enkele 

gevallen komt het voor dat de huid na de behandeling 

strakker trekt dan wenselijk is, waardoor het oog niet 

goed sluit. Wanneer dit na verloop van tijd niet beter 

wordt, kan dit middels een kleine correctie verholpen 

worden. Infecties komen zelden voor. Soms kunt u last 

hebben van tranende of juist droge ogen. Gevoelloosheid 

van de oogleden, zwellingen en bloeduitstortingen zijn 

tijdelijk en trekken vanzelf weg. In zeer zeldzame gevallen 

kan een bloeding in het vetweefsel achter het oog 

optreden, waardoor het gezichtsvermogen kan 

verminderen.  

 

Nicotine vergroot de kans op problemen bij de 

wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan om acht 

weken voor en na de operatie niet te roken.  

 

Het resultaat van een ooglidcorrectie is meestal langdurig, 

maar als de huid en de spier rondom het oog verder 

verslappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn.  

 

Toestemming 

Bij dit formulier ontvangt u tevens een 

toestemmingsverklaring. Het toestemmingsformulier is 

een verklaring die u vooraf tekent, waarmee u bevestigt 

dat u toestemming geeft om de operatie uit te laten 

voeren en dat u voldoende geïnformeerd bent over de 

eventuele risico’s en complicaties die zich voor kunnen 

doen. Op aanvraag is de modelregeling arts-patiënt en de 

klachtenprocedure te verkrijgen.  

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u aan de hand van bovenstaande informatie nog 

vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek 

plastische chirurgie 0113 234 445 (op werkdagen 

bereikbaar tussen 9.00 en 12.30uur). U kunt ook kijken op 

onze website Plastischechirurgiezeeland.nl of op de 

website van de NVPC. 

  

http://www.plastischechirurgiezeeland.nl/
http://www.nvpc.nl/
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Toestemmingsverklaring ooglidcorrectie  

Hierbij machtig ik de Maatschap Plastische Chirurgie 

Zeeland, ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland te 

Middelburg, onder het nummer 52869873, 

Koudekerkseweg 88 te Vlissingen, 4382 EE, een onder- 

en/of bovenooglidcorrectie uit te voeren. 

 

Ik ben ervan op de hoogte dat bij deze operatie het teveel 

aan huid en zo nodig het teveel aan vet ter hoogte van de 

onder- en of bovenoogleden verwijderd wordt. Ik ben 

ervan op de hoogte dat deze ingreep onder plaatselijke 

verdoving geschiedt. 

 

Ik heb mijn behandelend plastisch chirurg op de hoogte 

gesteld van mijn medische voorgeschiedenis, 

medicatiegebruik, eventuele allergieën en rookgedrag. Ik 

ben ervan op de hoogte dat, zoals bij iedere operatie, 

complicaties mogelijk zijn. Ik begrijp dat complicaties 

vaker voorkomen bij mensen die overgewicht hebben, 

roken, of een geschiedenis van longaandoeningen of 

andere chronische aandoeningen hebben. In het 

bijzonder zijn de volgende complicaties door mijn 

plastisch chirurg toegelicht: 

 

1. Zoals bij iedere operatie kunnen er in het behandelde 

gebied zwellingen en   bloeduitstortingen optreden 

die na verloop van tijd spontaan verdwijnen. 

2. Zoals bij iedere operatie kunnen er zich in het 

behandelde gebied infecties voordoen. 

3. Er kan zich een allergische reactie op de gebruikte 

verdovingsvloeistof, pleisters of desinfectiemiddelen 

voordoen.  

4. Een opvallend litteken; meestal ligt het litteken in de 

omslagplooi van het bovenooglid en/of net onder de 

wimperrand van het onderooglid. 

5. Een asymmetrisch resultaat; dit kan na volledige 

genezing gecorrigeerd worden.  

6. Een tijdelijk gevoel van droge ogen daar de oogleden 

in het begin niet volledig sluiten. 

7. Er kunnen soms kleurveranderingen ter hoogte van de 

huid optreden en af en toe kan een gerstekorrel 

ontstaan op het litteken. 

8. U kunt last krijgen van gevoelloosheid van de 

oogleden (met name de wimpers), een trekkend 

litteken of wat vochtophoping rond de ogen. Na 

verloop van tijd verdwijnen deze klachten echter 

vanzelf.  

9. In zeldzame gevallen kan een zogenaamde 

epitheelcyste (holte met vocht) in het litteken 

ontstaan. Deze cyste wordt operatief verwijderd door 

de chirurg. Aan zwelling van de oogleden door 

vochtophoping kan weinig worden gedaan.  

10. In zeldzame gevallen: afhangen van boven- of 

onderooglid (ptosis, scleral show, entropion). 

11. In zeer zeldzame gevallen kan een bloeding ontstaan 

in het vetweefsel achter het oog waardoor 

vermindering of uitval van het gezichtsvermogen kan 

ontstaan. Deze complicatie gaat gepaard met hevige 

pijn en een daling van het gezichtsvermogen. Deze 

verschijnselen zijn zeer zeldzaam, maar als u deze 

verschijnselen krijgt, moet u direct contact opnemen 

met de plastisch chirurg. Bij een nabloeding van het 

vetweefsel kan er een verhoogde druk in de oogkas 

ontstaan waardoor de oogzenuw kan beschadigen. 

Een chirurgische ingreep is dan dringend nodig. 

 

Ik ben ervan op de hoogte dat ik bij het optreden van een 

niet te stelpen nabloeding of hevige pijn onmiddellijk 

contact op dien te nemen met mijn behandelend plastisch 

chirurg. 

 

Mijn arts heeft mij gewezen op de op deze 

toestemmingsverklaring van toepassing zijnde 

“Modelregeling arts en patiënt” (Modelregeling) waarin 

de rechten en verplichtingen van arts en patiënt ten deze 

zijn opgenomen. Ik ben ervan op de hoogte dat een 

exemplaar van de Modelregeling kosteloos kan worden 

opgevraagd bij de Maatschap en dat de Modelregeling 

tevens ter inzage ligt in het praktijkpand van de 

Maatschap. 

 

Hierbij verklaar ik dat ik mijn wensen met de plastisch 

chirurg heb kunnen bespreken en dat al mijn vragen zijn 

beantwoord. Alle punten die van belang zijn, zijn in een 

gesprek met de plastisch chirurg naar voren gekomen. Ik 

heb schriftelijke informatie ontvangen over de ingreep en 

besef dat er aan de behandeling risico’s verbonden zijn, 

ook risico’s waarvan ten tijde van de operatie nog niet 

bekend is dat deze kunnen voorkomen en die kunnen 

leiden tot de noodzaak voor verdere behandeling. Het 

welslagen van deze ingreep, zoals van alle ingrepen, kan 

niet worden gegarandeerd. Ik begrijp de betekenis en de 

inhoud van het voorafgaande in dit 
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toestemmingsformulier en ga hiermee akkoord. 

 

Naam cliënt en/of ouder     

 

_________________________________ 

 

Geb. datum        

 

_________________________________ 

 

Handtekening       

 

_________________________________ 

 

Datum        

 

_________________________________ 

 

Vergeet u niet om op iedere bladzijde een paraaf te 

zetten? 

 

Naam behandelend plastisch chirurg 

 

_________________________________ 

 

Handtekening       

 

_________________________________ 

 

Datum          

 

_________________________________ 

 

 

Het ondertekende formulier dient 2 weken voor de 

ingreep in ons bezit te zijn. U kunt het e-mailen naar 

secretariaat.plastischechirurgie@adrz.nl of per post 

sturen naar: Adrz, t.a.v. polikliniek plastische chirurgie, 

postbus 15, 4460 AA Goes. 
 

mailto:secretariaat.plastischechirurgie@adrz.nl

