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Bovenste ooglidcorrectie 
 

Waarom een ooglidcorrectie? 
Door afname van de elasticiteit van de huid kunnen er  hangende oogleden ontstaan. Dit kan ertoe 
leiden dat een gedeelte van het bovenste ooglid op de wimpers gaat rusten. Hierdoor wordt het 
openen van de ogen moeilijker en kan naar verloop van tijd het gezichtsveld en dus ook het zicht 
verminderd worden. Tevens kan door het uitzakken van de oogleden een nog jong gezicht veel 
vermoeider en ouder lijken. Een correctie van de bovenoogleden kan in deze situatie een sterke 
verbetering aanbrengen. 
 
Voor wie is een ooglidcorrectie geschikt? 
Of een correctie van de bovenste oogleden een oplossing kan bieden, wordt bij iedere patiënt 
individueel bekeken. Zogeheten “kraaienpootjes” verdwijnen door deze operatie overigens niet. 
Hebt u klachten over uw gezichtsvermogen, tranen of juist droge ogen, dan is het aan te raden om 
dit in het eerste gesprek met uw arts te bespreken.  
 
Voorafgaand aan de ingreep 
De ingreep vindt plaats in een daarvoor ingerichte en geschikte behandelkamer. U kunt van tevoren 
normaal eten en drinken en u mag na de ingreep, na ongeveer een half uur tot een uur naar huis. 
Gezien de aard van de ingreep dient u er rekening mee te houden dat u niet zelf naar huis kunt 
rijden. Het is daarom verstandig om vooraf te regelen dat u met de auto wordt opgehaald. 
 
Als u medicijnen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden, zoals Marcoumar, Sintrom, Aspirine, 
Acetosal, Ascal of Salicylzuur, moet u dit van te voren aan uw behandelend arts melden. 
 
U dient make-up, dagcrèmes en dergelijke voor de ingreep te verwijderen. 
 
Om de pijn van de verdovingsprikken te verminderen zou u een half uur voorafgaand aan de ingreep 
2 paracetamol tabletten van 500mg kunnen innemen. 
 
De ingreep 
Tijdens de ingreep wordt het teveel aan huid verwijderd. Als het nodig blijkt, kan ook het overtollig 
vet worden verwijderd. Bij het bovenste ooglid maakt de arts een sneetje in de plooi van het ooglid 
waardoor het litteken nadien nauwelijks zichtbaar is. Er zal aan beide kanten een lange hechtdraad 
achterblijven welke na 1 week weer geheel verwijderd zal worden, tevens worden er over de 
gesloten wond zogenaamde steristrips (hechtpleisters) aangebracht welke eveneens na 1 week 
worden verwijderd. 
 
De duur van de ingreep bedraagt 30 tot 45 minuten. 
 
Na de ingreep 
Om zwelling tegen te gaan, krijgt u direct na de ingreep een “ijsbril” op of koude kompressen op de 
ogen. Deze houdt u gedurende nog een half uur tot een uur op tot u naar huis kunt gaan. 



Het gebied rond de ogen zal gezwollen en branderig aanvoelen. Het is de bedoeling om thuis het 
koelen gedurende de eerste 24 uur te continueren met bijvoorbeeld dezelfde “ijsbril”  of koude 
kompressen. Direct contact tussen uw huid en bijvoorbeeld ijs moet worden vermeden. Andere tips 
van reeds behandelde patiënten om te koelen is het gebruik van diepvries doperwtjes (in een plastic 
boterhamzakje met daarna een washandje eromheen). Neem deze mee op de dag van de ingreep. 
Het gebruik van het homeopathische middel Arnica (tabletjes, niet de zalf) is tevens een goede tip 
om eventuele zwelling en blauwkleuring tegen te gaan, verkrijgbaar bij drogist en apotheek. 
Na de ingreep moet u proberen de ogen gedurende 2 dagen na de ingreep droog te houden, daarna 
mogen ze wel nat worden, dep de oogleden daarna droog (niet wrijven).   
Het is van belang dat er, met name de eerste twee dagen na de ingreep, zo min mogelijk druk op uw 
hoofd komt te staan, dit om zwelling tegen te gaan. Dit houdt in dat u onder andere niet mag 
bukken, persen of zwaar tillen. Daarnaast is het de eerste week niet raadzaam om te sporten. Tijdens 
de controle worden de pleisters en hechtingen verwijderd. 
 
Complicaties 
Complicaties bij een correctie van de bovenste oogleden zijn zeer zeldzaam, doch het blijft een 
operatieve ingreep.  
 
Complicaties, zoals infectie, hematoom (bloeduitstorting), weefselversterf, gevoelloze huid etc. 
kunnen optreden maar ze komen zeer zelden voor. Er kan echter geen garantie worden gegeven over 
de resultaten of een ongestoord verloop van de genezing. Verder kan een symmetrie van de ogen 
niet gegarandeerd worden. In enkele gevallen is het gewenst om een aanvullende ingreep uit te 
voeren voor een goed eindresultaat. De huid van de bovenoogleden is onregelmatig van kleur. Deze 
onregelmatigheid kan duidelijker worden aan weerszijden van het litteken.  
 
Als u na een bovenste ooglidcorrectie, met tevens verwijdering van overtollig vetweefsel, ernstige 
pijn krijgt in of rondom het oog, of als het gezichtsvermogen van een van de ogen minder wordt in de 
eerste uren na de ingreep, dient u direct de behandelend arts te waarschuwen. Er is dan mogelijk 
sprake van een bloeduitstorting rondom de oogbol. Als deze niet behandeld wordt, zou dat tot 
blindheid kunnen leiden. Snel ingrijpen kan dit voorkomen. Deze situatie komt gelukkig uiterst zelden 
voor. 
 
Wat is verder van belang om te weten 
De ogen zullen er in de eerste dagen wat gezwollen en blauw uitzien. U moet er op rekenen dat de 
ergste zwelling en verkleuring pas na ongeveer 10 dagen is verdwenen; het definitieve resultaat is 
dan ook pas zichtbaar na drie maanden. De zon en de zonnebank worden de eerste twee maanden 
afgeraden om de vorming van overmatig/ ongewenst littekenweefsel tegen te gaan. Gaat u toch de 
zon in zorg dan voor afdoende bescherming van de ogen (zonnebril, zonneklep, zonnebrand factor 
50+). Door de reactie van het litteken kan het ooglid wat gaan trekken. Het kan een aantal weken tot 
maanden duren voor dit tot rust is gekomen. Ook kunt u een langdurig doof gevoel van de huid van 
de oogleden, een strak litteken of vochtophoping voelen. Een enkele keer kan het nodig zijn om 
naderhand een kleine ingreep uit te voeren. Dit wordt gedaan als blijkt dat de oogleden niet geheel 
symmetrisch (gelijk) zijn, een deel van de oogwal achtergebleven is, het litteken strak staat etc. 
 
Een ooglidcorrectie geeft over het algemeen een langdurig resultaat. Dit is wel afhankelijk van het 
slapper worden van het weefsel. Een nieuwe ooglidcorrectie kan dan gewenst zijn en behoort ook 
vrijwel altijd tot de mogelijkheden. 
 
Vanaf 1 januari 2005 worden ooglidcorrecties niet meer standaard door de zorgverzekeraar vergoed 
en alleen in heel drastische vormen als geïndiceerd beschouwd. De kosten van de ingreep kunt u 
voldoen na de operatie per pin. Wij accepteren geen contant geld. 
 



Indien u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u aub 
zo snel mogelijk contact op. In uw plaats kan dan mogelijk een andere patiënt geholpen worden. 
 
Wanneer u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u uiteraard contact opnemen met 
de polikliniek dermatologie, Erasmus MC Rotterdam.     
 
Mocht u acuut hevige pijnklachten ontwikkelen of indien het gezichtvermogen minder wordt aan een 
van beide ogen in de uren na de operatie, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Erasmus 
MC afdeling dermatologie (010 704 0110). 
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