Dermatochalasiscorrectie of befaroplastiek
Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden.
Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De meest voorkomende
afwijking van de bovenoogleden is een teveel aan huid (dermatochalasis). Deze afwijking kan
irritatie van de ogen en verslechtering van het zien tot gevolg hebben. Een operatie kan een
uitkomst bieden. De ingrepen kunnen in verreweg de meeste gevallen het beste door uw eigen
oogarts verricht worden.
Oorzaak
De huid van de oogleden is dun en daardoor gevoelig voor uitrekking. Veel mensen
ontwikkelen dan ook in de loop der jaren een teveel aan huid in de oogleden (mede
veroorzaakt door het verdwijnen van de elastine vezels). Wanneer de huid echter over de
ooglidrand hangt veroorzaakt die functionele beperkingen van het bovenste gezichtsveld. Ook
kan vet uit de oogkas naar voren komen door verslapping van het onderhuidse bindweefsel
(blefarochalazis ). Veroudering veroorzaakt soms een lagere positie van de wenkbrauw. Dit kan
van invloed zijn op het resultaat van de correctie. Het kan dan noodzakelijk zijn om de
wenkbrauw(en) te ‘liften’.
Operatie
De operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving. Het teveel aan huid en vet wordt verwijderd.
Na de operatie sluit het oog vaak wat slechter. Hierdoor kan tijdelijk een gevoel van irritatie of
zanderigheid optreden, eventueel kan uw oogarts kunsttranen of gel voorschrijven. Direct na
de ingreep krijgt u vaak even een ijsbril op om zwelling te beperken. De hechting waarmee het
wondje wordt gesloten, moet na een week weer worden verwijderd op de polikliniek
Oogheelkunde. Het litteken van de operatie valt weg in de huidplooi.
Complicaties
Een lichte asymmetrie (ongelijkheid) in de hoogte en vorm van de huidplooi of de littekens kan
voorkomen. Ernstige complicaties als een wondinfectie of een bloeding achter de oogbol
komen zelden voor. Wanneer na een ooglidoperatie het oog naar voren komt of het zicht
wordt slechter dient u direct contact op te nemen met de polikliniek Oogheelkunde.
Bloed verdunnende middelen
Ooglidoperaties kunnen soms niet worden verricht tijdens het gebruik van bloedverdunnende
middelen. In overleg met de oogarts worden deze middelen dan voor de ingreep gestaakt. Ook
andere medicijnen kunnen invloed hebben op de operatie. Daarom is het noodzakelijk de
medicijnen die worden gebruikt aan de behandelde oogarts of doktersassistente te melden.
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Kosten
Wanneer het teveel aan huid halverwege de pupilopening hangt, dan is er sprake van een
medische indicatie en wordt de operatie door uw verzekering vergoed. In het algemeen zal uw
oogarts vooraf toestemming voor de ingreep aan uw zorgverzekeraar vragen. Bovendien zal de
doktersassistente een foto maken van de oogleden om de situatie vast te leggen.
Niet al deze informatie is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze
folder nog vragen, stel deze dan aan uw eigen oogarts of via Mijntjongerschans.
Bij verhindering
Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact met ons op via telefoonnummer 0513 - 685 420.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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