
OLVG, locatie Oost

Chalazion
ontstoken talgklier in het ooglid

U heeft met uw arts gesproken over een chalazion. Wat is een chalazion
eigenlijk? Hoe kan het behandeld worden? Dat en meer leest u in deze
folder.

Wat is een chalazion?
Dit is een zwelling van een talgklier (kliertje van Meiboom) in het ooglid.
In elk ooglid zitten enkele tientallen talgklieren.

Oorzaak
De uitvoergang van de talgklier raakt verstopt. Hierdoor kan de talg niet meer naar buiten
komen en hoopt zich op in het kliertje.

Verschijnselen
Een zwelling, net boven of onder de rand van het ooglid. Het gehele ooglid kan in korte tijd
rood en gezwollen raken. Dit kan pijnlijk zijn, maar hoeft niet.

Behandeling
Thuis
Een beginnend chalazion kan het best behandeld worden met warme kompressen:
 Maak een schoon washandje of wattenschijfje nat met warm water.
 Leg dit op het gezwollen ooglid, gedurende 15 minuten
 Doe dit minimaal 2 keer per dag, gedurende 2 maanden.
Herstelt het chalazion niet spontaan binnen 2 maanden, dan kan het nodig zijn om het
chirurgisch te verwijderen. De oogarts zal bepalen welke behandeling in uw geval het meest
geschikt is.

Op de polikliniek Oogheelkunde
Het chalazion wordt door een klein sneetje in het ooglid verwijderd. Het sneetje wordt aan de
binnenkant van het ooglid gemaakt, zodat er niets aan de buitenkant te zien is als het wondje
genezen is. Dit gebeurt onder lokale verdoving. Daarna wordt er een drukkend verband met
oogzalf gegeven, dit moet ongeveer een halve dag blijven zitten. Direct na de behandeling
mag u geen auto rijden.

Een chalazion kan eenmalig zijn, maar soms komt het terug op een andere plaats in het
ooglid. Dan volgt dezelfde behandeling.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/oogheelkunde

Contact
polikliniek Oogheelkunde, locatie Oost, West en Spuistraat
T
020 510 88 87 (ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur)
E
oogheelkunde@olvg.nl

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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