
Richtlijnen omtrent ooglidcorrectie (met of zonder wenkbrauwlift)

Geachte mevrouw / meneer,

Bedankt voor het vertrouwen in Sarasin Clinic. Naar aanleiding van uw operatie geven 
wij u graag deze nazorg mee.

Voor de ingreep: 
	y Neem zeker geen bloedverdunners (ook geen aspirientje of sedergine!); indien u 
hypertensie (hoge bloeddruk) problemen heeft moet dit eerst nagekeken worden;
	y Bij zware hoest of allergie wordt het best uitgesteld. 
	y Draag geen make-up of lenzen. Voorzie wat paracetamol in huis en eventueel een 
goede zonnebril (UV-bestendig). 
	y Maak een goede sociale-/werk- planning, want u zal er eventjes wat “speciaal” 
uitzien…
	y Deze ingreep gaat meestal onder lokale verdoving door, dus eet goed en gezond dat 
u sterk staat. Indien toch onder algemene verdoving, uiteraard 6 uur nuchter! 

Dag zelf: 
	y Hoewel het kan meevallen, is er doorgaans flink wat zwelling en rood/blauw/paars te 
verwachten. 
	y Er kan na de ingreep nog wat roodkleurig vocht uit de wondjes komen. Dep dit met 
een compresje voorzichtig weg. 
	y Gebruik een ijsbril (geen direct contact met de huid, doekje tussen) of compressen 
met een koude fysiologische oplossing (uit de ijskast) om elke 2 uur 15 minuutjes te 
koelen (of meer indien u dat wenst).
	y Arnica Montana korreltjes schijnen te helpen, hoewel nooit wetenschappelijk 
bewezen. 
	y Als de verdoving uitgewerkt is kan een branderig gevoel optreden. Dit duurt echter 
nooit lang. Gebruik bij voorkeur paracetamol 1 g (niet meer dan 4 per dag). 
	y Blijf zoveel mogelijk rechtop, en gebruik ’s nachts een extra hoofdkussen. Vermijd 
hoesten, persen en niezen zoveel mogelijk. 

Dag 2 en 3: 
	y De zwelling is nu maximaal, en het ziet eruit alsof het nooit meer goedkomt. Hou vol, 
dit is normaal. Koelen mag nog, maar hoeft niet meer per sé. 

Dag 4: 
	y De zwelling begint naar de wangen uit te zakken, en alles wordt snel weer normaal. 
	y Roodheid of branderigheid van het oog zelf is op dit moment abnormaal, indien dit zo 
is, geen paniek, maar even contact opnemen met de clinic. 

OOGLIDCORRECTIE NAZORG



Dag 5-7: 
	y Alles ontzwelt verder, u begint er goed uit te zien, maar de klevers beginnen te 
jeuken. Uitkijken dus naar de controle, waar de hechtingen en klevers eraf gaan. 

Controle
	y klevers en hechtingen worden verwijderd, dit doet geen pijn. Er worden geen zalven 
aangeraden. Draag best een kwaliteits-UV-resistente zonnebril de komende weken/
maanden. Er zal nog zwelling zijn, 90% hiervan verdwijnt de komende 5 weken. 
	y Uitzonderlijk is het eens wat langer gezwollen, maar ook dit verdwijnt altijd vanzelf. 

Pijnstilling
	y De eerste 48 uur na de ingreep mag u zoveel mogelijk koelen (bv. elk uur 10 min.) 
met een coldpack. Opgelet! Een coldpack wordt gekoeld in de ijskast, niet in de 
diepvries!
	y Paracetamol max. 4 x 1g / dag met min. 4u interval
	y Ibuprofen max. 3 x 600mg / dag bij de maaltijd

Medicatie
	y Eigen medicatie (behalve bloedverdunners) mag u gewoon verder nemen
	y Bloedverdunners opnieuw starten vanaf de 3de dag na de ingreep
	y Hylogel oogdruppels: min. 10 x / dag druppelen in elk oog gedurende 1 week
	y Arnica Montana 9CH: 2 x 5 granules / dag tot een week na de ingreep

Hygiëne, wondzorg & verband
	y U mag de pleisters op de wonden laten tot u terug komt om de hechtingen te laten 
verwijderen
	y U mag iedere dag douchen
	y Zet het hoofdeinde van uw bed 30° of stop 2 kussens onder het hoofdeinde van uw 
matras

Eten & drinken
	y Geen alcoholische dranken tot 5 dagen na de ingreep
	y Niet roken of het roken tot een absoluut minimum herleiden tot 1 maand na de 
ingreep

Sport & beweging
	y Geen zware dingen tillen, niet persen op de WC, niet ver vooroverbuigen, geen sport 
gedurende  
1 maand
	y Wandelen, recreatief fietsen en licht huishoudelijk werk mag na enkele dagen
	y Luister naar uw lichaam!

U krijgt een afspraak mee om uw hechtingen na een week te laten verwijderen bij de 
verpleegkundige.

Wij wensen u alvast een vlotte genezing toe!
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