
Nazorg Ooglidcorrectie

Na de operatie heeft u meestal weinig pijn, het is 

meer een vervelend gevoel. Zo nodig kan u

paracetamol gebruiken, 4 keer per dag 1000 mg.  Bij

twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen op: 050 -

211 04 96. 

Na 1 week worden de hechtingen verwijderd.
Na 2 weken is vrijwel alle verkleuring door 
bloeduitstorting verdwenen.
Na 2 maanden is het eindresultaat bereikt.  

Direct na de operatie zijn de oogleden
gezwollen. Soms belemmert dit uw zicht. De 
zwelling en bloeduitstorting nemen de eerste 
dagen toe en zijn na 2-3 dagen maximaal.

Adviezen en instructies  

Laat u door een ander naar huis rijden/ 
begeleiden.
Het koelen van de oogleden is niet 
noodzakelijk, maar wordt door de meeste 
mensen als prettig ervaren. Het advies is om 
desgewenst op de dag van de operatie ieder 
uur gedurende 10 minuten te koelen. Voorkom 
direct contact tussen een bevroren element 
met de huid. 
Douchen is vanaf de dag na de operatie 
toegestaan, baden niet. Dep de pleister droog, 
dan blijven deze zitten.
Make-up op de oogleden is toegestaan vanaf 
het moment dat de hechtingen zijn verwijderd.
Vermijd zware lichamelijke activiteit, voorover 
bukken en overmatig alcohol gebruik 
gedurende de eerste week na de behandeling. 
Dit verminderd de kans op bloeduitstorting.
Vermijd overmatige blootstelling aan de zon of 
zonnebank gedurende de 1e week na de 
behandeling.
Vermijd wrijven en masseren de 1e week na de 
behandeling.   

  

Het beloop na de behandeling Medische hulp

In het zeldzame geval van een ernstige bijwerking 
of complicatie, neemt u direct contact met ons op 
of zoekt u andere medische hulp. De belangrijkste 
reden om hulp te zoeken is het ontstaan van zeer 
ernstige pijn van de operatieplaats of verlies van 
visus. U kunt ons bereiken op 050 - 211 04 96. 

Controle

Een week na de operatie komt u bij ons voor een 
controle afspraak. De hechtingen worden ook 
tijdens deze afspraak verwijderd. Zes weken na 
de operatie wordt een extra controle afspraak 
gemaakt om het eindresultaat te beoordelen. 

Verbetering of een klacht?

U maakt een afspraak met uw behandelend 
plastisch chirurg.
U neemt contact op met de 
klachtenfunctionaris. Dat kan door een mail te 
sturen aan directie@doorplastischchirurgen.nl. 
Vermeld in uw mail de betrokken kliniek, 
perso(o)n(en) en de aard van uw klacht. 

Vanzelfsprekend wordt u zo professioneel en 
zorgvuldig mogelijk behandeld. Ondanks deze 
inzet kan het voorkomen dat er dingen gebeuren 
die u als onjuist of onterecht ervaart. Is dit het 
geval? Laat het ons weten,  dan kunnen wij samen 
met u naar een oplossing zoeken. U kunt op twee 
manieren uw klacht aan ons melden:

Tevreden?

Bent u tevreden over uw behandeling bij PCG en 
wilt u dit graag delen met anderen? Laat dan een 
beoordeling over Plastische Chirurgie Groningen 
achter op www.zorgkaartnederland.nl 

Spoedgeval?

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen 
contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van 
het UMCG via: 050 361 6161, waarbij u vraagt 
naar de dienstdoende van de plastische chirurgie. 
 


