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Nazorg bovenooglidcorrectie 
 

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over de 

nazorg van een bovenooglidcorrectie. Wij adviseren u deze informatie goed te 

lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u 

vertelt. 

 
Complicaties 
Bij iedere ingreep kunnen complicaties 
voorkomen. Het is belangrijk dat u daarvan 
op de hoogte bent zodat u op tijd contact 
kunt opnemen met uw behandelend arts. 

- Soms bloedt de wond nog wat na. Dit is 
niet ernstig maar het duurt hierdoor wel 
langer voordat de oogleden er weer 
normaal uitzien; 

- Het kan dat u de ogen de eerste paar 
dagen na de operatie niet helemaal kunt 
sluiten. Dit is normaal en tijdelijk; 

- De oogleden kunnen wat gaan trekken 
door littekenreactie. Het duurt een 
aantal weken tot maanden voor dit 
helemaal over is; 

- U kunt last krijgen van gevoelloosheid 
van de oogleden of vochtophoping rond 
de ogen. Deze klachten verdwijnen in 
de loop van de weken vanzelf. 

 
Uw ogen mogen tijdens het douchen en/of 
haren wassen niet nat worden totdat de 
hechtingen en pleisters zijn verwijderd. 
 
Indien nodig mag u pijnstilling gebruiken 
(bijvoorbeeld paracetamol, maximaal 4 x 
per dag 2 tabletten van 500 mg). Na de 
operatie kunnen de behandelde ogen dik, 
blauw en gezwollen zijn. Het komt echter 
bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u 
niets meer kunt zien. 
 
Gedurende een half uur worden de ogen 
gekoeld met een ijspack op de  

 
behandelpoli. Pijn en zwelling worden 
hiermee tegengegaan. Thuis kunt u dit de 
eerste dag ook zelf doen. Het gebruik van 
koele kompressen heeft hetzelfde effect. 
Deze zijn bij uw apotheek te koop. Ook 
kunt u ijsblokjes of diepvrieserwtjes in een 
stevig plastic zakje doen met daar omheen 
een washandje. Zorg er in ieder geval voor 
dat uw ogen niet nat en dus week worden! 
Pijnstilling via medicatie is dan in veel 
gevallen niet nodig. Wij adviseren u de 
eerste dag rustig aan te doen. 
 
Leefregels 
De eerste dagen: 

- niet bukken of zwaar tillen; 

- niet plat liggen, maar met een extra 
kussen; 

- pleisters laten zitten, totdat de 
hechtingen worden verwijderd (voorkom 
nat worden). 

 
Tot slot 
Inzien medische gegevens 
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw 
medisch dossier inzien. U kunt ook 
inloggen via onze website 
www.spijkenissemc.nl. 
 
Vergoeding ziekenhuiszorg 
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed 
door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u 
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag 
vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw 

https://mijn.spijkenissemc.nl/
http://www.spijkenissemc.nl/
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bezoek en/of behandeling in het 
ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie 
vindt u op dezorgnota.nl. 
 
Bereikbaarheid polikliniek Plastische 
Chirurgie 
Neemt u voor vragen, meer informatie of 
het afmelden van een afspraak contact op 
met polikliniek Plastische Chirurgie via 
0181 - 65 82 28. 
 
Buiten kantooruren kunt u contact 
opnemen via het algemene 
telefoonnummer 0181 - 65 88 88. 
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