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Praktische informatie 

Opname 

Datum:  …../…../….. 

Uur:   ……………u 

Campus :    …………… 

 

Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de 
ooglidcorrectie. U leest hierin meer over de ingreep zelf, 
de verzorging in het ziekenhuis, aandachtspunten en 
richtlijnen voor thuis. Het is onmogelijk om in deze 
brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. 
Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te 
stellen aan uw arts of verpleegkundige.  
 
Algemene informatie over administratie, wat u moet 
meebrengen, uw verblijf in AZ Turnhout, 
ontslagprocedure, niet-medische begeleiding, 
accommodatie, enzovoort vindt u op onze website 
www.azturnhout.be of in de onthaalbrochure 
hospitalisatie of daghospitalisatie die u normaal gezien 
bij inschrijving of van de verpleging heeft ontvangen.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen bij uw opname in 
het ziekenhuis. 
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Voorbereiding op de ingreep 

Vanaf 2 weken voor de operatie 

 Eventueel bloedverdunnende medicatie stoppen in 
overleg met uw arts. 

 Het gelaat niet laten bruinen in de zon of onder de 
zonnebank. 

Hoe verloopt de ingreep? 

Dag van de operatie 

 Ontbijten of lunchen zoals gewoonlijk. 

 Gemakkelijke loszittende kleding aandoen. 

 Geen make-up aandoen. 

 Geen oorbellen, halskettingen of zware haarspelden 
dragen. 

 Geen contactlenzen dragen. 

 U krijgt een operatieschort op de kamer. 

Tijdens de operatie 

 Verdovende druppels worden in beide ogen 
gedaan.  

 De oogleden en een deel van het gelaat worden 
ontsmet.  

 Indien u allergisch bent voor bepaalde  
ontsmettingsmiddelen, meldt u dit op voorhand.  

 Uw hoofd wordt omhuld met steriele doeken. 

 Het ooglid wordt verdoofd met een oppervlakkige 
prik. 

 De ingreep duurt gemiddeld 40 minuten. 
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Verloop na de ingreep 

 Op de ziekenhuiskamer krijgt u een ijsverband dat u 
30 minuten op uw oog moet houden. 

 Bij het thuiskomen een halfuur de oogleden 
afdekken met een gekoeld gelpak omhuld met een 
steriel gaas. Een halfzittende houding is beter dan 
volledig plat te gaan liggen. ’s Avonds en de 
volgende dag herhaalt u dit nog één maal. 

 In geval van pijn: Paracetamol©  innemen. 

 Oogzalf wordt meegegeven: Deze moet u 1 week 1 
à 2x  op de wonde en in het oog aanbrengen.  

 Ooglidzwelling en blauwe verkleuring zijn de eerste 
dagen het ergst en nemen in de week daarna 
geleidelijk af.  

 Eventuele bloedverdunnende medicatie mag u terug 
opstarten vanaf drie dagen na de operatie. 

 Na zeven tot tien dagen worden de huidhechtingen 
verwijderd. 

 Contactlenzen mag u niet dragen tot minstens één 
week na de operatie. 

 Geen make-up aanbrengen gedurende drie weken. 

 Geen zware inspanningen, sporten of zwemmen 
gedurende drie weken.  

 Zolang het litteken rood is (gemiddeld twee à drie 
maanden), vermijd u best blootstelling aan de zon. 

 Roken beïnvloedt de wondgenezing ongunstig. 
Daarom is het aanbevolen vanaf twee weken voor, 
tot drie maanden na de operatie, niet te roken. 
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Wie contacteren bij vragen/problemen? 

Dienst Oogziekten 
AZ Turnhout 
campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout 
 
Algemeen telefoonnummer dienst oogziekten: 
014 44 44 49 
Algemeen telefoonnummer campus Sint -Jozef: 
014 44 41 11 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of 
opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts 
of de verpleegkundigen van de dienst oogziekten. Wij 
hopen dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het 
verloop en de nabehandeling van een ooglidcorrectie. 
Uiteraard wensen wij u een aangenaam verblijf in AZ 
Turnhout, een goede thuiskomst en een spoedig herstel. 
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Persoonlijk vragen/notities 

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier 
noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek 
met de arts of verpleegkundige. 
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