Het goed functioneren van de ogen hangt onder
andere af van de positie en functie van de oogleden.
De onderoogleden kunnen naar binnen of naar buiten
draaien, vooral op oudere leeftijd. Deze afwijking kan
irritatie van de ogen en verslechtering van zicht veroorzaken. Dit kan hersteld worden met een operatie.

Er wordt gestreefd naar een overcorrectie, dit wil
zeggen dat de wimpers in het begin te veel naar
buiten staan. Uit ervaring weet men dat het ooglid
spontaan terug een beetje naar binnen draait.
De huid wordt gehecht met hechtingen die na één
week verwijderd worden.

WAT IS EEN “ECTROPION” ?

COMPLICATIES OF RISICO’S

Een ectropion is een naar buiten gedraaid onderooglid.

Oorzaak
Met het ouder worden verslapt het onderooglid in
horizontale richting. Hierdoor gaat het lager hangen
en kantelt het naar buiten. Dit kan ook veroorzaakt
worden door littekens of huidziekten.

Klachten
Een naar buiten gedraaid ooglid veroorzaakt irritatie,
tranen, roodheid en gevoeligheid voor fel licht en wind.

Ingreep
Meestal wordt het naar buiten gedraaid ooglid onder
plaatselijke verdoving behandeld. Het onderooglid
wordt daarbij ingekort en met hechtingen weer vastgezet. De hechtingen worden na een week verwijderd.

WAT IS EEN “ENTROPION” ?
Een entropion is een naar binnen gedraaid onderooglid.

Oorzaak
Ook deze afwijking is meestal het gevolg van
veroudering of littekens.

Klachten
Doordat het ooglid naar binnen is gedraaid, wrijven
de wimpers tegen het oog. Dit veroorzaakt een rood
geïrriteerd oog. Wanneer het ooglid niet wordt behandeld, is er een risico dat het hoornvlies wordt beschadigd door het schuren van de wimpers. Er kan dan een
chronische wonde op het hoornvlies ontstaan.

Ingreep
Meestal wordt het naar binnen gedraaid ooglid onder
plaatselijke verdoving behandeld in de dagkliniek.
Doel van de ingreep is om de wimpers terug in de
normale positie te brengen. Er wordt een insnede
gemaakt net onder de wimpers van het onderooglid.
De spier wordt gezocht en terug op de normale positie
gehecht. Als het onderooglid erg slap is, wordt het ook
ingekort.

Soms komt het voor dat na de operatie het ooglid
niet in de gewenste stand komt. Een tweede ingreep kan dan nodig zijn. Ooglidoperaties zijn in het
algemeen niet gevaarlijk. Toch zijn er ook risico’s aan
verbonden.
Een blauw oog komt vaak voor, maar geneest snel
(binnen 10 tot 14 dagen).
Een bloeding of infectie treedt zeer zelden op.
Wanneer het oog naar voor komt of het oog zeer
slecht gaat zien na de ooglidoperatie, neem dan zo
snel mogelijk contact op met de oogarts, of ga
direct naar het ziekenhuis via spoed (09 224 81 01).

Vanaf 2 weken voor de operatie
Bloedverdunners worden in overleg met de (huis)arts
tijdelijk gestopt of vervangen.

Dag van de operatie
Je neemt jouw medicatie nog in zoals gewoonlijk
(behalve bloedverdunners). Je hebt geen make-up
aan.

Na de operatie
Pijn
In geval van pijn mag je paracetamol innemen
(GEEN aspirine).
Zwelling
Als je thuis komt, is het goed om de oogleden af te
koelen met een ijsbril (zoals diepgevroren erwtjes of
ijsblokjes gehuld in een plastiek zak met een handdoek errond). Dit mag je een paar keer herhalen de
dag zelf en de volgende dag. De eerste dag wordt elk
uur 15 minuten aangeraden. Ooglidzwelling en
blauwe verkleuring zijn de eerste dagen het ergst
(vooral de 2e en 3e dag). Deze nemen af in de
volgende 2 weken.
Wondverzorging
Een korst op de wonde en dichtgeplakte wimpers
’s ochtends zijn normaal. Je kan dit schoonmaken
door te deppen (niet wrijven) met een vochtig oorstokje.
Bloedverdunners
Bloedverdunnende medicatie mag opgestart worden
vanaf de dag na de operatie.

Litteken
Zolang het litteken rood is (gemiddeld 2 à 3 maanden),
is blootstelling van het litteken aan de zon te vermijden.

1 week na de operatie
Hechtingen worden verwijderd door de oogarts of de
huisarts.

Volgende controle
Na 4 à 6 weken kom je terug op controle.

VRAGEN?
Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, dan
kan je bij ons terecht op jouw volgende consultatie of
bij de dienst oogheelkunde in het AZ Jan Palfijn Gent
via het nummer 09 224 71 11 (algemeen nummer voor
afspraken en inlichtingen).

Dienst Oogziekten:
T +32 (09) 224 87 95
Inlichtingen en afspraken:
T +32 (0)9 224 71 11

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be
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PRAKTISCH VERLOOP VAN DE
OPERATIE EN NAZORG

EEN NAAR BINNEN
OF BUITEN GEDRAAID
ONDEROOGLID
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

