
Bovenste  
ooglidcorrectie
Blefaroplastie



2

Verloop van de behandeling

Bij een bovenste ooglidcorrectie wordt de 
overtollige huid (en soms ook overtollig 
vet) weggenomen waardoor u terug een 
frissere blik krijgt. De behandeling zelf 
neemt over het algemeen niet meer dan 
een uur in beslag. De ingreep gebeurt on-
der lokale verdoving. Deze injecties kun-
nen wat gevoelig zijn. 

De insnede valt in de plooi van het ooglid 
zodat het litteken niet of nauwelijks zicht-
baar is nadien. Meestal worden de hech-
tingen net onder de huid geplaatst en 
worden deze vastgeplakt met steristrips. 
Deze worden na 5 à 7 dagen verwijderd. 

Voor de behandeling

•  Breng geen make-up aan op de dag van 
de behandeling. 

•  Breng u arts op de hoogte als u bloedver-
dunners neemt. Deze zullen op voorhand 
gestopt moeten worden.

•  Stoppen met roken bevordert een mooie 
genezing.

Afhangende bovenste oogleden ontstaan 
door verlies van elasticiteit van de huid 
met het ouder worden. Hierdoor ziet u 
er vermoeid en ouder uit. Hangende bo-
venste oogleden geven soms een zwaar 
gevoel van de oogleden of zelfs gezichts-
veldklachten. Ook kan het lastig zijn om 
oogmake-up aan te brengen.
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Mogelijke complicaties

•  Langer aanhoudende zwelling van de 
oogleden. Dit kan het gevolg zijn van een 
bloeding of opstapeling van wondvocht.

•  Asymmetrie van de huidplooi van de 
beide bovenste oogleden. Een kleine 
asymmertrie is normaal, zowel voor als 
na de ingreep.

•  Droge ogen. Dit is een zeldzame compli-
catie. Soms is het nodig hiervoor kunst-
tranen te gebruiken. Als er voor de ope-
ratie al sprake is van zeer droge ogen, is 
het niet aangeraden om deze ingreep te 
laten uitvoeren.

Complicaties bij een bovenste ooglidcor-
rectie zijn zeer zeldzaam. Het resultaat is 
vrijwel altijd goed en patiënten zijn over 
het algemeen erg tevreden. 

Na de behandeling

•  U krijgt geen verband op de ogen na de 
ingreep, maar het wordt wel aangeraden 
om u door iemand anders naar huis te 
laten vervoeren.

•  De oogleden zullen de eerste dagen na de 
behandeling gezwollen zijn. Vaak treedt 
er een blauwverkleuring (bloeduitstor-
ting) van de oogleden op. 

•  De pijn valt meestal erg mee. Zo nodig 
mag u paracetamol innemen. 

•  Zolang er hechtingen zijn, mogen de 
oogleden niet nat gemaakt worden. 

•   Wij adviseren om twee weken niet te 
sporten. 

•  Na twee weken mag u opnieuw make-up 
op uw oogleden gebruiken. 
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