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Bovenooglidcorrectie
hangende bovenoogleden

Verslapping van de huid van het bovenooglid kan gecorrigeerd worden
met behulp van plastische chirurgie. Dit noemt men ook wel
blefaroplastiek, blefaro betekent ooglid en plastiek komt van plastische
chirurgie.
Duur van de behandeling
Correctie van de bovenoogleden vindt in de meeste gevallen plaats op de polikliniek onder
plaatselijke verdoving. U mag dan na een uur al weer naar huis.

Verdoving
De operatie vindt plaats onder lokale verdoving.

De behandeling
Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg het huiddeel af dat weggenomen moet
worden. Bij de operatie wordt een snee in de plooi van het bovenooglid gemaakt. Het
huidoverschot, al dan niet gecombineerd met overtollig vetweefsel, wordt weggehaald. Het
sneetje wordt na de operatie bedekt met een dunne pleister (steri-strip). U kunt hier de
volgende dag gewoon mee douchen, de pleisters moet dan wel blijven zitten. Het grootste
deel van het litteken komt te liggen in de natuurlijke plooi van het bovenooglid. Zo'n litteken is
nauwelijks zichtbaar.

Naar huis
Na de behandeling mag u naar huis. We adviseren u voor begeleiding en vervoer te zorgen.
De ingreep kan uw rijvaardigheid zodanig beïnvloeden dat actieve deelname aan het verkeer
onverantwoord is. Ook het zelfstandig reizen met het openbaar vervoer wordt afgeraden.

Weer thuis
Leefregels en adviezen
Het verdient aanbeveling om thuis de oogleden de eerste dag te koelen met een ijsbril of
bevroren doperwten. Daarbij is het goed om overeind te blijven zitten en een extra kussen
onder uw hoofd te leggen als u gaat slapen. De pijn en zwelling worden daarmee
tegengegaan. Een pijnstiller is dan meestal niet nodig. Na 7 dagen worden de hechtingen
verwijderd. Eventueel kan het litteken met vitamine E-crème worden ingesmeerd na het
verwijderen van de hechtingen.

Bijverschijnselen
Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het
komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Er wordt geen
verband aangebracht, maar wel een steristrip, zodat wassen en douchen mogelijk blijft.
Door littekenreactie kan het ooglid wat gaan trekken. Meestal duurt het een aantal weken tot
maanden voor dit helemaal over is. Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de
oogleden of vochtophoping rond de ogen. Deze klachten verdwijnen vanzelf.

Kans op complicaties
Soms komt een meer dan normale bloedlekkage achteraf voor. Dit is meestal niet ernstig,
maar het duurt wel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien. Ook komt het soms
voor dat u uw ogen de eerste tijd na de operatie niet geheel kunt openen of sluiten. Dit
hersteld zich wel weer.

Resultaat
Het resultaat is meestal langdurig. Als de huid en de spier rondom het oog verder
verslappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn. Als de oogleden niet geheel symmetrisch
zijn, of als de wenkbrauwen naar beneden zakken, is soms een nieuwe operatie
noodzakelijk.

Vergoeding
De kosten van een bovenooglidcorrectie worden alleen door de verzekeraar vergoed als er
sprake is van een medische indicatie. Uw plastisch chirurg bekijkt of u in aanmerking komt
voor verzekerde zorg.
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Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online


www.olvg.nl/plastische_chirurgie

Contact
polikliniek Plastische Chirurgie, locatie Oost
T
020 510 86 70 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
P4
polikliniek Plastische Chirurgie, locatie West
T
020 510 86 70 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
Route 05

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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