Onderooglidcorrectie
Behandeling door de
Plastisch Chirurg

U bent bij de plastisch chirurg geweest voor het bespreken van
een onderooglidcorrectie. In deze folder geven wij u informatie
over deze ingreep en de nazorg.

Oorzaak
Door het slapper worden van de huid, de spieren en het weefsel rondom
het oog kunnen “wallen” ontstaan. Vetophoping onderhuids kan ook
een oorzaak zijn, of zwelling door vochtophoping. De wallen kunnen een
vermoeide aanblik geven en cosmetisch storend zijn.
Door middel van een onderooglidcorrectie kan dit probleem worden
verholpen of verminderd. Volledige symmetrie van de onderoogleden is
nooit te garanderen.

Vergoeding
Een correctie van de onderoogleden wordt vrijwel nooit vergoed door de
ziektekostenverzekering omdat het onder de cosmetische ingrepen valt. U
krijgt via de Polikliniek Plastische Chirurgie een offerte van de kosten.

Voor de ingreep:
• Meldt overgevoeligheden, bijvoorbeeld voor pleisters of latex.
• Geef door aan de plastisch chirurg wanneer u bloedverdunnende
medicijnen gebruikt. Bloedverdunnende medicijnen zijn medicijnen
zoals Fenprocoumon (Marcoumar), Acenoumarol (Sintrom), Dabigatran
(Pradaxa), Apixaban (Eliquis), Rivaroxaban (Xarelto), Fraxiparine,
Clopidrogel (Plavix), Dipyridamol (Persantin), Ticagrelor (Brilique),
Prasugrel (Efient), Ascal, APC, Asprobruis, Aspirine, Diclofenac, Naproxen,
Brufen of Voltaren.
• Het wordt afgeraden om alcohol te gebruiken de dag voor de ingreep.
Alcohol verdunt het bloed, waardoor er extra risico is op nabloeden. U
mag ook geen alcohol drinken de eerste 48 uur na de ingreep.
• U mag geen contactlenzen dragen tijdens de ingreep. Ook de eerste week
na de ingreep mag u geen lenzen dragen.
• U mag geen make-up op uw gezicht hebben voor de behandeling.
• Neem iemand mee naar het ziekenhuis die u naar huis kan brengen na de
ingreep.

De ingreep
De ingreep wordt meestal verricht onder plaatselijke verdoving.
De ingreep onder plaatselijke verdoving vindt plaats op de poliklinische
operatiekamer en duurt ongeveer een uur.
U krijgt een paar prikjes voor de verdoving. Deze prikjes zijn over het
algemeen goed te verdragen.
De plastisch chirurg maakt daarna een snee onder de wimpers van de
onderoogleden, die uitloopt naar de buitenste ooghoeken. Daarna wordt
het overtollige vet verwijderd of verplaatst en het teveel aan huid wordt
weggehaald. De huid wordt naar de zijkant aangespannen en de snee wordt
gehecht.
Kraaienpootjes en wallen bij de jukbeenderen worden tijdens een
onderooglidcorrectie niet verwijderd of gecorrigeerd.

Na de ingreep
• Na de ingreep krijgt u advies over de nabehandeling thuis. Over het
algemeen is koelen prettig om de zwelling en pijn te verminderen.
• Er zitten hechtpleisters over de hechtingen. Deze kan u laten zitten tot de
controle op de polikliniek. U kunt gewoon douchen met de pleisters.
• De onderoogleden kunnen gezwollen of blauw zijn. Het is prettig om
buiten een zonnebril te dragen.
• De mate van napijn is voor iedereen anders. In principe is paracetamol
voldoende om de pijn te bestrijden.
• Doe rustig aan thuis en volg de adviezen op die u mee heeft gekregen.
Het is verstandig de eerste dagen na de ingreep niet te zwaar te tillen of
te veel te bukken.
• Het gebruik van een extra kussen in bed ‘s nachts is prettig om niet te
plat te liggen.
• Er wordt een afspraak gemaakt voor controle en hechtingen verwijderen
op de polikliniek Plastische Chirurgie. Deze afspraak is ongeveer een
week na de ingreep.

Te verwachten resultaat
Meestal worden de zwellingen en plooien onder het oog duidelijk minder,
maar er bestaat altijd de kans dat er restplooien en enige zwelling blijft
bestaan.
Ook kan het zijn dat er asymmetrie van de onderoogleden blijft bestaan.

Risico’s
• Bij elke operatie kan een bloeding of een infectie optreden, hoewel dit
niet vaak voorkomt bij deze ingreep.
• Soms treedt bij een onderooglidcorrectie een ectropion op: hierbij krult
de binnenzijde van het onderooglid naar buiten, zodat het niet aansluit op
het oog. Dit kan nog bijtrekken, maar als dit niet gebeurt, dan is een extra
ingreep nodig.
• Door de zwelling kan het zijn dat u uw ogen niet goed kunt openen of
sluiten. Als de zwelling minder wordt, dan zal dat steeds beter gaan.
• Er kan soms een nabloeding optreden.
• Het kan zijn dat door de littekens het oog wat gaat trekken. Dit kan enige
weken tot maanden duren.

Wanneer moet u contact opnemen met het
ziekenhuis?
Neem direct contact op als:
• u veel pijn heeft na de operatie;
• u minder of slechter gaat zien;
• u veel bloedverlies heeft.
Overdag tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Plastische
Chirurgie. In de avond en nacht belt u met de Spoedeisende Hulp. De
telefoonnummers staan hieronder.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan op werkdagen
tussen 08.00 en 17.00 uur contact op met de polikliniek Plastische
Chirurgie. Ook als u informatie mist of opmerkingen heeft over deze folder,
horen wij dat graag.
Telefoonnummers:
• Polikliniek Plastische Chirurgie HMC Antoniushove: 088 979 29 23
• Polikliniek Plastische Chirurgie HMC Bronovo:
088 979 44 99
• Polikliniek Plastische Chirurgie HMC Westeinde:
088 979 29 23
Voor complicaties kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de
spoedeisende hulp (SEH):
SEH HMC Bronovo:
088 979 44 45
SEH HMC Westeinde: 088 979 23 80

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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