Verwijderen van een verstopte talgklier (Chalazion)
Uw oogarts heeft u verteld dat u een chalazion heeft. Een chalazion is een meestal pijnloze zwelling
van een talgklier in het ooglid. De zwelling wordt veroorzaakt door een afsluiting van een van de
talgklieren in het ooglid. Een chalazion kan zowel op het bovenste als op het onderste ooglid ontstaan.
Elk ooglid heeft ongeveer 50 talgkliertjes. Het is dus niet ongewoon als u het vaker krijgt.

Verschijnselen
Een klein chalazion is meestal pijnloos en geeft geen verschijnselen. Meestal komt u bij de oogarts
omdat u de zwelling bemerkt en deze graag wil laten verwijderen. Als het chalazion groter wordt, kan
die het oog irriteren en door druk tegen de oogbol het zicht verminderen en zorgen voor pijn. Een
complicatie van een chalazion kan een, meestal lokale, ontsteking zijn.

Behandeling
De behandeling van eerste keus zijn warme kompressen.
Deze kunnen drie tot vier keer daags gedurende tien minuten erop worden gelegd en kunnen het
chalazion in grootte terugbrengen en doen verdwijnen. Ook is het mogelijk dat de oogarts het
chalazion operatief verwijdert. Dit is een kleine ingreep onder plaatselijke verdoving die slechts enkele
minuten duurt. De arts zet een klemmetje op de zwelling, zodat de bloedvoorziening ter plaatse van
het chalazion even wat minder is. Met een klein mesje wordt een sneetje gemaakt in het chalazion
waarna de talg kan worden uitgelepeld. Vervolgens wordt een antibioticazalf aangebracht en wordt
het oog afgedekt. Dit verband hoeft er slechts kort op te zitten Het is daarom verstandig om iemand
mee te nemen die terug kan rijden.

Waar vindt de behandeling plaats?
De behandeling vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde:
 locatie ETZ Elisabeth, route 28;
 locatie TweeSteden, route 1B.

Na de behandeling
Meestal is geen controleafspraak nodig. Anders spreekt de oogarts dat met u af. U kunt een ‘beurs’
gevoel overhouden tot een aantal dagen na de behandeling. U mag dan bij pijn een paracetamol
nemen. Mocht u hevige pijnklachten of andere klachten krijgen, neem dan contact op met uw
behandelend oogarts.

Tot slot
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met polikliniek
Oogheelkunde.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)

(013) 221 00 00

Polikliniek Oogheelkunde:

(013) 221 03 20

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

Oogheelkunde, 43_1049 03-20
(terug naar de inhoudsopgave)
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