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U wordt verwacht in het ETZ voor een poliklinische ingreep aan uw oog/ogen. In deze brochure wordt
uitleg gegeven over de voorbereiding, het verloop van de ingreep en wat u na de operatie kunt
verwachten.

Welke voorbereiding is er nodig?








Voor een poliklinische ingreep hoeft u niet nuchter te zijn.
Medicijnen moet u gewoon innemen. Tenzij u bloedverdunners gebruikt, dan moet u daar in
overleg met de arts een paar dagen van tevoren mee stoppen.
Bij de meeste poliklinische ingrepen wordt u plaatselijk verdoofd door middel van een prikje en
afhankelijk van de aandoening krijgt u ook verdovende druppels. U gaat dus niet onder narcose.
In verband met de kans op infecties wordt u gevraagd geen cosmetica of gezichtscrème te
gebruiken.
Na de ingreep wordt uw oog waarschijnlijk afgeplakt, waardoor u niet aan het verkeer deel kunt
nemen. Daarnaast komt het vaak voor dat mensen zich onzeker voelen na de ingreep. Neem
daarom iemand mee om u te begeleiden.
Voor ooglidcorrecties dient u vooraf toestemming te vragen bij uw ziektekostenverzekeraar.
Hiervoor krijgt u bij het maken van de afspraak aan de balie een formulier mee, dat u diezelfde
dag nog op moet sturen.

Hoe verloopt de ingreep?
Als u zich heeft aangemeld, mag u plaatsnemen in de wachtkamer. U krijgt voor de behandeling nog
een verdovend druppeltje in het oog. Na enkele minuten wordt u binnen geroepen en neemt u plaats
op de behandelstoel. Het te opereren gebied wordt nu eerst plaatselijk verdoofd. Daarna krijgt u een
doek over uw gezicht om het gebied rond het oog zo steriel mogelijk te houden. Dit verkleint de kans
op infecties.
Afhankelijk van de aandoening varieert de operatietijd van ongeveer 10 minuten tot een uur. Als er
hechtingen worden gebruikt die niet vanzelf oplossen, wordt in overleg met de oogarts afgesproken
wanneer u terug moet komen om de hechtingen te laten verwijderen.
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Na de operatie
Bij een aantal ingrepen kan er door de operatie een bloeduitstorting of zwelling ontstaan. Om dit
zoveel mogelijk tegen te gaan, is het verstandig bij thuiskomst direct enige tijd te koelen met
bijvoorbeeld ijsblokjes in een theedoek of washandje.
In zeer zeldzame gevallen kan er na de ingreep een bloeding ontstaan. Dit houdt in dat de wond
behoorlijk blijft bloeden of dat de zwelling fors toeneemt. In dit geval moet u contact opnemen met
het ziekenhuis.
Gering bloedverlies, een bloeduitstorting en zwelling zijn normaal voorkomende verschijnselen,
waarvoor u geen contact hoeft op te nemen met het ziekenhuis.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de polikliniek Oogheelkunde. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak
maken.

Tot slot
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek
Oogheelkunde.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 22 100 00

Polikliniek Oogheelkunde:

(013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Route 28
Locatie ETZ TweeSteden
Route 1B
Locatie ETZ Waalwijk
Route 43
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