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In bijna alle gevallen wordt een bovenooglidcorrectie

niet vergoed.  Een bovenooglidcorrectie wordt alleen

vergoed als er sprake is van de volgende eisen:

- Er moet sprake zijn van een functionele

gezichtsveldbeperking met een verticale lidspleet

(afstand tussen boven- en onderooglid) 

minder dan 7mm. 

- Er moet sprake zijn van een situatie waarbij de

onderrand van het bovenooglid of de overhangende

huidplooi 1mm of meer het centrum van de pupil

bedekt ( meer dan 50% pupilbedekking). Dit bij recht

vooruit kijken.

Onze tarieven voor een ooglidcorrectie zijn als volgt:

Bovenooglidcorrectie                            €895

Onderooglidcorrectie                            €1750

De kosten 

Het resultaat
Het teveel aan huid boven de oogleden kan

door een bovenooglidcorrectie goed verholpen

worden. Dit zorgt voor een frissere, open blik.

Over het algemeen zijn de littekens na enige

maanden niet of nauwelijks meer te zien. 



Inleiding
De klachten die men van de bovenoogleden 

heeft, kan verschillen. Er zijn uiteenlopende

beweegredenen om een ooglidcorrectie te

ondergaan; men vindt de oogleden simpelweg niet

mooi of een overschot aan huid zorgt voor een

oudere, vermoeide of boze blik. Daarnaast kunnen de

oogleden ook lichamelijke klachten geven, zoals

hoofdpijn, een zwaar en vermoeid gevoel van de

oogleden of een belemmering van het gezichtsveld.

Voorbereiding
Zelf kunt u ervoor zorgen dat u thuis zoveel mogelijk

praktische zaken geregeld heeft voor een goed

herstel. Denk aan de boodschappen, het

huishouden en eventueel  de opvang van kinderen.

Een goede voorbereiding is belangrijk voor een

voorspoedig herstel. Veel mensen vinden het prettig

om thuis na de ingreep de ogen te koelen. Een

voorbeeld van koeling is een zogeheten "coolpack".

Een andere optie is het gebruik van een plastic zakje

gevuld met diepvriesdoperwtjes. Koelen kan ook

door middel van het nat maken van wattenschijfjes

die u vervolgens in de vriezer legt. Deze kunnen

daarna gebruikt worden. Het is van belang om de

hierboven genoemde alternatieven nooit in directe

contact  met de huid te brengen, kortom verpak

deze bijv. in een katoenen schone doek o.i.d. 

U hoeft niet nuchter te zijn voor de operatie. Doe 

op de dag van de operatie geen make up en

dagcrème op en verwijder eventuele contact lenzen.  

Na de ingreep adviseren we dringend om het

vervoer naar huis uit te besteden. Zolang de

hechtingen nog niet verwijderd zijn, is het af te raden

zelf auto te rijden. 

De operatie
Een bovenooglidcorrectie gebeurt altijd onder lokale

verdoving, dit wil zeggen dat alleen de bovenoogleden

worden verdoofd en er dus geen algehele narcose

nodig is. Voordat er wordt geopereerd wordt uw gezicht

gedesinfecteerd, waarna de rest van het hoofd wordt

afgedekt. Tijdens de operatie verwijdert de plastisch

chirurg het overtollige stuk huid, en haalt hij zo nodig

een reepje spierweefsel en vetweefsel weg. De huid

wordt dan gesloten met een niet oplosbare hechting,

deze hechting wordt aan beide uiteinden vastgeplakt

met een hechtpleister. Hierna mag u naar huis zodra u

zich weer goed voelt.  De gehele operatie duurt 

 gemiddeld 30 à 45 minuten.

Na de operatie
Het is normaal dat de bovenoogleden, en soms de 

onderoogleden, opzwellen. Dit zal in de loop der 

dagen vanzelf verdwijnen. Dit geldt ook voor blauwe 

plekken. De eerste week mag u niets doen waar u 

een rood hoofd van krijgt, denk aan persen, bukken, 

sporten of zwaar tillen. Houd er rekening mee dat het 

zeker de eerste week zichtbaar is dat u aan uw 

oogleden geopereerd bent. Het kan ook zijn dat de 

wonden nog wat "nabloeden". Dit kan het gevolg zijn 

van het uitwerken van de verdoving.  Het is dan 

verstandig om even te gaan liggen en mogelijk te 

koelen. Het kan ook zijn dat de eerste dagen de 

 wond iets kan "wijken". Dit kan komen door toename 

van zwelling. Wees gerust, dit komt regelmatig voor. 

Littekencrème op de littekens wordt afgeraden, 

aangezien deze irritatie van het oog kan veroorzaken. 

Na het verwijderen van de hechtingen kan worden 

overlegd of een crème toegestaan is.

Na de operatie wordt er meteen een afspraak 

gemaakt voor het verwijderen van de hechtingen en 

een afspraak voor een controle. De afspraak voor het 

verwijderen van de hechtingen is meestal 5 à 7 

dagen na de ingreep. Tijdens deze afspraak worden

de wonden gecontroleerd en worden de hechtingen 

verwijderd. Ongeveer 6-8 weken na de operatie krijgt 

 u een controleafspraak bij de plastisch chirurg.

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. 

Complicaties
Een bovenooglidcorrectie is een veilige ingreep. Mogelijke

complicaties zijn nabloedingen en infectie.  Deze komen

gelukkig weinig voor. Daarnaast kan men na de ingreep

enige asymmetrie van de oogleden ervaren. De ervaring

leert echter dat er voor de ingreep veelal ook al sprake was

van asymmetrie maar dat dit de meeste mensen zelf niet

opvalt, uiteindelijk is geen enkel persoon geheel

symmetrisch. 


