
De nazorg

Het kan zijn dat u de eerste dagen een forste zwelling 
en/of bloeduitstorting van de oogleden heeft.

De dag van de operatie mag u bij pijn een gewone
pijnstiller nemen, bv. Dafalgan. Het gebruik van  
Aspirine of andere bloedverdunnende medicatie 
wordt afgeraden, aangezien deze de bloeding kunnen 
bevorderen en de wondheling hierdoor vertraagd 
wordt. Bloedverdunners mag u terug innemen vanaf  
3 dagen na de ingreep.

VitA-Pos oogzalf gebruikt u gedurende 10 dagen  
IN beide ogen. 

U brengt optioneel 2 x per dag Kamillosan kompressen 
aan.

Make-up en zwemmen worden best vermeden voor 
een periode van één maand.

Met zonnebank en zonnen zonder oogbescherming
wordt best gewacht gedurende een tweetal maanden 
om pigmentatie van het litteken te vermijden.

De hechtingen worden verwijderd tijdens de consultatie 
7 tot 10 dagen na de ingreep.

Het resultaat van de ingreep

Indien u de nazorg goed respecteert ziet u na een
zestal weken het uiteindelijke resultaat van de ingreep.
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Patiënteninformatie 
Ooglidcorrectie 
Blefaroplastie



Ooglidcorrectie
Blefaroplastie

Wat zijn afhangende oogleden? Wat zijn wallen?

Afhangende bovenoogleden ontstaan als er teveel 
aan huid is ter hoogte van de bovenoogleden.  
Dit is meestal leeftijdsgebonden.

Wallen komen voor ter hoogte van de onderoog-
leden en ontstaan eerder door een teveel aan 
onderliggend vetweefsel.

Zowel afhangende bovenoogleden als wallen  
kunnen operatief verholpen worden. In onze praktijk 
opereren we zelden of nooit wallen. Hiervoor  
verwijzen wij U graag naar een plastisch chirurg.

Vaak vinden mensen dat ze “zwarte kringen” rond  
de ogen hebben. Dit is eerder een gevolg van  
hyperpigmentatie van de huid. Spijtig genoeg kan dit 
niet verholpen worden door een operatie of via de 
laser.

Wat zijn de klachten van afhangende oogleden?

Klachten van afhangende oogleden kunnen zowel
functioneel als esthetisch zijn.

Functioneel: Het gevoel vermoeide en/of zware
oogleden te hebben, … vooral naar de avond toe.

Esthetisch: Afhangende oogleden die een vermoeide 
of trieste blik geven, last bezorgen bij maquilleren, ….

Wat gebeurt er bij een ooglidoperatie?

Bij een ooglidoperatie wordt het teveel aan vet en/of
huid verwijderd. Idealiter worden de oogleden niet te

strak opgespannen om het goed sluiten van de ogen 
te verzekeren en het bevochtigen van het hoornvlies te 
waarborgen.

We spreken van “brow ptosis” wanneer er sprake is van
gezakte wenkbrauwen. Een lifting van de wenkbrauwen 
is dan aangewezen voorafgaand aan een blefaroplastie.

De voorbereiding van de ingreep

10 dagen voorafgaand aan de ingreep moet bloedver-
dunnende medicatie stopgezet worden. Dit gebeurt in 
overleg met de huisarts.

De operatietechniek

De ingreep gebeurt onder lokale verdoving.
Allereerst wordt door de chirurg de te opereren 
zone op de oogleden afgelijnd.

Om de oogleden te verdoven wordt dan een injectie 
gegeven in elk ooglid.

Vervolgens wordt het teveel aan huid, en zo nodig vet, 
verwijderd. Bloedvaatjes worden dicht gebrand. 
Hierdoor kan u een vreemde geur gewaarworden 
tijdens de ingreep.

Op het einde van de ingreep wordt de huid gehecht. 

Na de ingreep blijft u nog even in de praktijk. Meestal 
mag u na een half uurtje naar huis vertrekken.

Houdt er rekening mee dat u na de ingreep niet zelf een 
wagen mag besturen. Zorg dat u vergezeld bent van 
iemand die u naar huis kan brengen.


