Ptosis

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw plastisch chirurg heeft bij u een hangend ooglid geconstateerd.
Dit heet ook wel een ptosis. In deze folder kunt u lezen wat een ptosis
is en wat de behandeling inhoudt.
Wat is een ptosis?
Bij een ptosis zien we een hangend ooglid. Dit wordt veroorzaakt doordat de
aanhechting van de spier, die het ooglid optilt aan de ooglidrand, beschadigd
is. Of doordat het peesblad van de spier is uitgerekt of veranderd. Een
operatie kan deze problemen verhelpen.
Vóór de operatie
Overleg over uw medicijngebruik
Gebruikt u medicijnen? Vertel dan vóór de operatie aan uw plastisch chirurg
welke medicijnen u gebruikt. Gebruikt u bloedverdunnende middelen, zoals
Ascal/ acetylsalicylzuur of Plavix? Dan kan het zijn dat u hiermee tijdelijk
moet stoppen in de 7 dagen vóór de operatie. Zo voorkomt u een bloeding of
bloeduitstorting. Overleg hierover eerst met de arts die deze medicijnen
heeft voorgeschreven. Hij of zij bespreekt met u of u (tijdelijk) met deze
medicijnen moet stoppen.
Als u bij de trombosedienst komt
Komt u bij de trombosedienst voor de dosering van uw bloedverdunners,
zoals acenocoumarol of marcoumar? Neem dan vóór de operatie contact op
met de trombosedienst. Zij geven u een recept voor vitamine K. Dit moet u
30 uur voor de operatie innemen.
Verwijder sieraden en make-up
U mag geen sieraden dragen aan de hand waaraan u geopereerd wordt.
Ook nagellak en kunstnagels zijn niet toegestaan.
Stop (tijdelijk) met roken
Rookt u? Dan is het verstandig om hiermee (tijdelijk) te stoppen. Mensen die
roken, lopen meer kans op complicaties na de operatie. Probeer daarom te
stoppen met roken vanaf enkele weken voor de operatie tot (in ieder geval) 3
weken na de operatie.
De operatie
De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U krijgt de verdoving via
een injectie (spuitje). Tijdens de operatie wordt de aanhechting van de spier
hersteld of wordt de uitgerekte spier ingekort.

Na de operatie
Koel het oog
Na de operatie kan het prettig zijn om het oog te koelen. Dit kan bijvoorbeeld
met diepvriesdoperwten in een plastic zakje. Leg deze niet direct op het oog,
maar doe er een zachte tissue of zakdoek tussen. Koel het oog hiermee 15
minuten lang. Herhaal dit elk uur in de 2 dagen na de operatie.
Doe rustig aan
In de week na de operatie moet u rustig aan doen. Zo voorkomt u dat er druk
op de wond komt. Wees voorzichtig met hoesten, niezen en persen. U mag
niet bukken en geen zware dingen tillen.
Laat hechtingen verwijderen
5 tot 7 dagen na de operatie komt u terug om de hechtingen te laten
verwijderen.
Gevolgen en risico’s
Zoals bij iedere operatie bestaat ook bij deze ingreep een klein risico op
complicaties. Zoals asymmetrie, een nabloeding, bloeduitstorting,
wondinfectie of verdere problemen met de wondgenezing.
Bij pijn, zwelling of koorts
Krijgt u binnen 24 uur na de ingreep last van abnormale pijn, ernstige
zwelling of koorts? Bel dan de spoedeisende hulp: (0318) 43 43 43. Krijgt u
na 24 uur last van deze klachten? Neem dan contact op met de polikliniek
plastische chirurgie: (0318) 43 52 70. Buiten kantoortijden kunt u de
huisartsenpost bellen: (0318) 200 800.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact
op met de polikliniek plastische chirurgie. U kunt ons bereiken op werkdagen
tussen 08.30 -17.00 uur via het telefoonnummer (0318) 43 52 70.
Waar en wanneer wordt u geopereerd?
De behandeling vindt plaats bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (kort
verblijf); u ontvangt hiervoor schriftelijk een afspraak. Het kan voorkomen dat
de arts die u tijdens het spreekuur op de polikliniek heeft gezien, niet de arts
is die de operatie uitvoert.
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