
 

 

 

 

Gang van zaken bij een 

ooglidcorrectie 

  



U moet een ooglidoperatie ondergaan 

 

Nu u samen met de oogarts heeft besloten tot een 
ooglidoperatie over te gaan, zijn er enkele praktische 
zaken die u moet weten.  
Belangrijke zaken voor de operatie:  

 

 Uiterlijk 1 week voor de ingreep krijgt u van ons 
bericht wanneer de operatie plaatsvindt.  

 U heeft een vragenlijst ontvangen over uw 
medische achtergrond en medicijngebruik. Wilt u 
deze lijst zo nauwkeurig mogelijk invullen en zo 
snel mogelijk naar Oogheelkunde Rijswijk/ 
Warmond retourneren? 

   U heeft een formulier ontvangen, dat u uitgebreid 
bent geïnformeerd over de operatie. Wilt u dit 
formulier invullen en zo spoedig mogelijk naar 
Oogheelkunde Rijswijk/Warmond sturen. 
Als u bloedverdunners gebruikt bespreekt u vooraf 
met de oogarts of dit gestopt of doorgebruikt 
moet worden. Stop niet op eigen initiatief de 
bloedverdunners.  

 U hoeft niet nuchter te komen 
 

De dag van de operatie 
 

 Wanneer u koorts heeft of erg hoest,  
belt u dan tijdig met Oogheelkunde Rijswijk om te 
overleggen of de operatie wel door kan gaan. 
 



 Het is noodzakelijk dat u zich goed  
wast /doucht en dat u schone en comfortabele 
kleding draagt.  
Tevens is het van belang dat u géén make-up 
aanbrengt op of rond de ogen.  
Kom niet alleen. Laat u op de dag van de operatie 
naar Oogheelkunde Rijswijk/Warmond begeleiden 
door familieleden of kennissen. Informeer hen 
daarom tijdig over de betreffende datum. 
 

De operatie 

 

 Na aankomst in de kliniek Oogheelkunde Rijswijk/ 
Warmond krijgt u in beide ogen een verdovende 
druppel en in de beide oogleden twee á drie 
verdovingsprikjes. 

 De duur van de operatie is afhankelijk van het soort 
ooglidoperatie.  

 Na de operatie krijgt u zalf in het oog, hierdoor ziet 
u tijdelijk wazig. 

  Na afloop blijft u nog een kwartiertje om te koelen. 
Wanneer alles goed gaat mag u naar huis. 

 U krijgt ook een afspraak mee voor het 
verwijderen van de hechtingen 7 tot 14 dagen 
later. Uw huisarts wordt over het verloop van de 
operatie geïnformeerd. 

 
  



Na de operatie 

 

 Het kan prettig zijn om een zonnebril te dragen.  

 Om zwelling en blauwe plekken te verminderen 
kunt u thuis koelen. Dit doet u de eerste 2 dagen, 
om de 2 uur koelt u 10 minuten. Hiervoor kunt u 
een gelbril, gel koelelementje of zakje diepvries 
erwtjes gebruiken. Zorg ervoor dat er altijd een 
schone doek of gaasje tussen het koelelement en 
de huid zit.   

 De oogleden zijn de eerste week fors bont en 
blauw, dit kan uitzakken tot onder de 
onderoogleden. Dit is niets om u ongerust te 
maken; de zwelling en blauwe plekken trekken 
geleidelijk weg. Om het uiteindelijk resultaat te 
kunnen beoordelen moet u twee á drie maanden 
geduld hebben. 
Eet en drink de eerste dag geen hete dranken zoals 
koffie of thee of scherp gekruid eten. Dit 
stimuleert de doorbloeding waardoor er eerder 
een nabloeding kan ontstaan. 

 Mocht er wat bloed uit de wondjes komen, schrik 
dan niet. Druk een schone doek tegen de huid. 
Indien de bloeding na 30 minuten niet stop, neem 
dan contact op met oogheelkunde 
Warmond/Rijswijk.  

 Wanneer na een ooglidoperatie het oog naar 
voren komt en het oog plots zeer slecht gaat zien 
dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met 
oogheelkunde Warmond/Rijswijk.  



 

 U krijgt van de oogarts zalf mee voor op de 
wondjes en eventueel in het oog. Soms sluit het 
oog de eerste week na de operatie niet helemaal, 
dan is het belangrijk de zalf voor het slapen ook in 
het oog te doen.  

 

 Indien de hechtingen met stripjes zijn afgeplakt 
laat u deze zitten tot ze er vanzelf afvallen. 

 

 

    Tenslotte 

Mocht u nog vragen hebben, stelt u deze gerust of 

bel ons even op. Wij zijn u graag van dienst. 



 

Klachten   
Oogheelkunde Rijswijk streeft ernaar optimale zorg te 
verlenen. Wij doen er alles aan om de behandeling zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen. Mocht het 
desondanks voorkomen dat u niet tevreden bent, dan 
horen wij dit graag zo snel mogelijk van u, zodat we 
gezamenlijk kunnen zoeken naar een oplossing.  
 
 
 
 
 

 
 

Locatie Rijswijk  
Mme Curielaan 6 
2289 CA  RIJSWIJK 
070 – 390 70 70  
 
Locatie Warmond  
Oosteinde 34 
2361 HE  WARMOND 
071 – 341 77 40  
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