Adviezen na correctie
bovenooglid

U heeft een correctie van uw bovenoogleden ondergaan. In deze
folder vindt u informatie over leefregels die belangrijk zijn voor
een goed herstel.

Adviezen voor thuis
Pijn na de ingreep
Waarschijnlijk heeft u niet veel pijn na de ingreep. Als dat nodig is, kunt
u maximaal driemaal per dag twee tabletten paracetamol van 500 mg
innemen.
Twee dagen rust
De dunne huid van de oogleden geneest normaalgesproken snel en goed.
Wel moet u de eerste twee dagen na de ingreep nog rustig aan doen. Het
is belangrijk dat u de eerste twee dagen na de ingreep voorkomt dat er te
veel druk op uw hoofd komt te staan. Beperk daarom:
• hoesten
• niezen
• persen
• bukken.
Hierna kunt u uw dagelijkse werkzaamheden hervatten. Wel is het beter om
één week geen zwaar lichamelijk werk te doen waarbij u moet bukken en/of
tillen.
Oogleden koelen
Direct na de ingreep krijgt u een uur lang een verkoelende ’ijsbril’ op uw
oogleden. Dit helpt om zwelling en een eventuele bloeding tegen te gaan.
Ook als u weer thuis bent, koelt u twee dagen lang uw oogleden. U doet dat
elk uur gedurende tien minuten. Dit kan op twee manieren:
• met een ‘ijsbril’, deze is te koop bij de drogist
• met ijsblokjes of diepvriesdoperwten in een dichtgeknoopt
boterhamzakje.
Doe het boterhamzakje in een washandje of doe er een theedoek tussen.
Leg het ijs nooit direct op uw oogleden. De kans bestaat dat ze dan
bevriezen.

Ondanks het koelen kunnen uw ogen de eerste twee dagen na de operatie
nog dik en blauw zijn. Ze voelen daardoor strak aan. De blauwe verkleuring
kan naar de wangen zakken en van kleur veranderen. Dit verdwijnt na enige
tijd vanzelf.
Aspirine en alcohol
Om nabloeden van de wond te voorkomen, mag u geen Aspirine of andere
medicijnen met de stof acetylsalicylzuur slikken tegen eventuele pijn. Deze
stof verdunt namelijk het bloed. Om diezelfde reden mag u de eerste 48 uur
na de ingreep ook geen alcohol gebruiken.
Contactlenzen
Draagt u contactlenzen? Dan kunt u die gedurende tien tot veertien dagen
beter niet dragen. Ook de weken hierna kan het nog lastig zijn om uw
contactlenzen in te doen. Dit gaat vanzelf beter.
Douchen en wassen
U krijgt geen verband op uw ogen. U kunt daarom vanaf de dag na de
ingreep gewoon weer douchen. Wel heeft u hechtpleisters op uw oogleden.
Die zijn bevorderlijk voor de genezing. De hechtpleisters mogen nat
worden. Als ze loslaten, plakt u er een nieuwe pleister overheen. Het is
belangrijk dat u de hechtpleisters tot de controle op de polikliniek laat
zitten. Trek niet aan de pleisters! U trekt de hechting er misschien uit.
Wacht nog anderhalve week met het gebruik van crème en/of make-up.
Nabloeding
Komt er een druppeltje bloed uit het wondje? Leg er dan een
dubbelgevouwen gaasje op en druk dit zo’n tien minuten tegen uw
ooglid. Blijft het wondje bloeden, neem dan contact op met de polikliniek
Plastische Chirurgie of de afdeling Spoedeisende Hulp.

Controle op de polikliniek
Vijf tot zeven dagen na de ingreep komt u voor controle op de polikliniek.
De doktersassistente maakt deze afspraak voor u. Als de littekens goed
zijn genezen, verwijdert de doktersassistente de hechtpleisters en de
hechtingen. De plastisch chirurg controleert de bovenoogleden.

Complicaties
Het kan zijn dat u de eerste weken na de ingreep uw ogen wat moeilijk
kunt dichtdoen. Dit komt door de zwelling of omdat uw ogen tranen.
Dit verdwijnt vanzelf. Heeft u veel pijn of kunt u minder goed zien?
Neem dan direct contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp.
Het telefoonnummer staat hieronder.

Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:
polikliniek Plastische Chirurgie
HMC Antoniushove, telefoon 088 979 43 19
HMC Westeinde, telefoon 088 979 29 23
Spoedeisende Hulp
HMC Bronovo, telefoon 088 979 23 80
HMC Westeinde, telefoon 088 979 44 45

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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